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బొబ్బి లియుద్దనా టక ము. 
లను న సంతం లే 

“మహామవో పాధ్యాయి” “కళా ట్రుసొర్జ” “సర్వతంత్ర స్వతంై” త్యాది 
ఆనంఖ్య్యూక బిరుద విరాజితులు 

అనో బప ము - వెంకటరాయళా స్పి గారిశ Brose చ్ర్రీగాకి b, 3 

రర చిత్తము, 

క రాన్ కులు. 
లో 

త త్న ల లు; 

వెదము _ వేంకటరాయకా స్తీ అండ్ బవర్స్స్, 

షే నున్ఫీకేశ్వరగుడి సందు లింగిశెట్టిపీథి, 

మొన్నే డ్. జి టి. మదరాను. 
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వమ్మి. నాను * గా? 

చంది కాముచాతరళొలయందు ము ది తము, 
wr Ww ( 

నొకలెపీట, మదరాను, 



త్ చిన్నిపొ క్త తమున---కీలనంరవ్ష ణము 

వుల నన్ని సాత్క_రించువారును నిజ నదాచార నూ మవేత శా సానుగ్యహ 

కలవారును ఆగు నర్టాంగలమ్ముల వ విరాళిల్లుచ్కు నిజ తతత ఆన చేత ల 

విం ధ్యాచలము జమిను "లేర్చరించుకొని, మానము ప్రాణమును తృణ ముగా నొడ్డుచు, 

పతా పర్నుద్బాది రాజాధిరాజా ధిష్టైత హిందూరాజ్య సంస్థాపకు టై టక భర్మా 

చార్య వెదుష్యమ: లచేత ఫ్ వ్మిక్కమ భోజులను మజిపించు-దు, అనన్యనిషయ మై 

వరమళివునియండే వర్తించు నీశ్వరశబ్బమువో-లె దొరశబ్దము అనన్యకుల నామసాభారణ 

ముగా తమకుల నామముతో నే సుభుటిత మై “వెలుగొందు ,స్వాభవముగల 'వెలమదొర 
లలో ఉదాహూరణభూళు కైన బొబ్బిలి మహావీరుల పుణ్యచర్మిత్సము _ క్షీర్తింవంబడినది. 

ఇక్క-_థకు ఆకరములు కండు నులభములు, పెద్దాడ మళ్లేశకవి 'పాటయు, రంగ 
రాట్బర్మిత, మను వద్యకావ్యంబును. ఇందు కెండవది కావ్యమార్రమున "మెటుం “గెక్కి 

యున్నను, రసనిష్యందంబున పాటకు ఈడు గాక యున్న ది. 

ఈమ్ముద ణమున మూల్మగ్నండము అచటనచట ఇంచించుక మార్పులంచొరనీనది, 

త యక 
వదనము - వెంకటరాయళా వీ 

i) 

వద్ద లకువిన్న పము 

మాతాతగార్సి బ్రహ్మీ వేషము వేంకటరాయశా స్త్రీ గారి, యి? సాటకమునకు 
wr AAR ల4 a జ. Be we న | 
పష BEN (వాాయము ఆయినది, శ్రి లౌతగారుు, దీనిని పలుమారు దము 

తుల వం బదర్శింప్ంచుచు ఆయా స్కదర్శనకాలములయందు శమ చి త్తమునవ్రు 

రసము అందునట్టుగా మరల మరల అచటనచట మార్చుచు తుదకు యిపుడు గ్రంథము 
గ e td మ సగర క శ అలీ జ్జ 

యుండిరి, ఆయా సవరణల నెల్ల నీ తా న-ారు "రాబవిం చిన దీవి ముందు గాం ది ఈ ౦006 Ww 
మ్ముదృణమును నెజ పె పెర్చ్పినాండను. బాలుండను అజ్ఞుడళు న నగు నావేతిలా సేచీని పాం 
బొటు లువ్పతిలిన కత 0 "పెద్దలు బానిం చెలిప్ అన్నుగ్చహీంతు లేని వానిని దిద్ది 

(గ్రంథమును చక్క_జేసికొందును. 
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ప్రందలీ కథాసరచర్శ్యనంన, 

గోలకొండ చెజాముగారు ఉ తరసర్మా_రులలో జమాన్రారులవలన కప్పము 

రండు మని (ఫెంచివారి సేనావతిని బుస్సీదొరను నీయమించి, ఆతనికి అతని (ఫ్రెంచి 

దండునకుం దోడుగా గొన్న సోలకొండ దైన్యము నిచ్చి, మోదర్టంగు అనువానిని 

షు చేర్చరించినారు. వారు వచ్చి రాజమం ద వరముకడ విడిసీ ఉ_కరమందలి 

జమాన్చ్రారులకు తెలిపినారు. "వెంటనే విజయనగరము a విజయరామరాజు బూసీ 

దర్శనమునక వచ్చెను. బొబ్బిలి జమోనును హారింవవలయు నని ఎప్పుడును కోరుచుండు 

వాడు విజయరామరాజు గోలకొండవారి హార్కా_గాలకు లంచమిచ్చి వారు చొటబ్బిలి 

రంగారాయనికె తెచ్చిన జాబును ఆయనకు చెరనీక ఆ:పష్మవెచెను, అందువలన మొగ 

లాయీల రాక తెలియక బొబ్బిలిదొర రాజమహేౌందద్రవరమునకు బూసీబేటికి రా 
లేదు. రాజు మొగలాయీల బేటికి ర మృని రంగారాయనికి తాను జాబు వంపినట్లును, 

గర్య్వాంధుం డై యాతండు రానియట్లును బుస్సిని నమ్మించి ఆయహంకారము నడం 
చుటశై వారు బొబ్బిలిని కొట్టవలసినట్లును, రంగారాయంను నిరంతరము తనకు ఉప 

(ద్రృవములు వేయచుండుటవలన తాను తన ేష్కస్సును ఇయ్యలేక పోయి నట్లును 

ఇప్వుడు వారు ఆతనిం సొట్ట యాతని జమోనును తన కిత్తురేని కంగు జమానుల పెక 

మును నిలవలతోంగూడ సమస్తమును తానేకట్టునట్లును వారి నొడంబణిచెను. ఆ 

వ్ర, శొరము నిజ వేర్చునందుల కె బుస్స్కీ "తెైలియనీయక లతవరవోిలు మాదరుజంగు 

నకు లంచము ఇయ్యన్ “వ్వకొ నెను, 

బొబ్బిలివారు ఈవృత్తాంతము నేమియు నెజుంగక రీ) పెండిండ్ల మహోత్సవ 
ములో మునింగి యుండిరి. రాత్రి కోటలో ఊచేయింపు ముగియుచుండలాగణ, తెల్లవాఅుం 

బోవుచుండయగా ఊరి బయట రాజును మొుగలాయాలును ముట్టడి ముగించిరి. వగలు 

రాయ'బారములు. బూసీదూత పచ్చి రంగారాయని దర్శించి హౌైదర్ణంగుమాటగా, 

తక్ల్ష ఇమే వీరు సాబత్తును మాన్బవలసీనట్లున్కు జూము సేపులో, కోట "వెడలి పొలకొండకు 

_పోవలసీనట్టును తెలిపెను. వీరు అందులకు అంగీకరించక బదులు రాయబారము పంపిరి) - 
ఏరి రాయబారిని సాదరు లోవగువారు తిరన్క_రింపయగా నాతండు అడ్డ మయినవారి 

నల్ల తెగనజికుకొని కోటకు వచ్చి తన పోక ఫలించ చాయెనని రాయనికిం జీస్పెను, 

ఇడి మొదలు యుద్ధ నిశ్చయము, బౌబ్బిలివారి స సన్నా హము. అరా, 12 గంటలప్వు శు 
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కోటల గూల్పుటకు మొసగలాయాల యారంభము, ఫు రయుద్ధము కోమటి చలువ 

సయితము -వెరులను బురు జెక్కనియక పోరిరి, వెలమలు తెలగాలు బలీజేలు అయా 

బురుజులందు వెరులం వొరనీయక (పొాణాంఠము ఫోరాడిరి. వరానులు ఈ బొబ్బిలి 

నడ్డలోని పీఠుల వర్మాక్కమమునకు అలగా? పలువురు మడసిరి, అవశళిష్టులు 

వ బట్టరి, 

ఈ సమయాన రంగారాయని తమ్యుండు వెంగళరాయండు కోట వెలువడి 

“మొుగలాయిీలతో పోరి మడిసెను. ఇంతలో నిట మ్రుగణాయిీలును కోటను వలు 

'తావుల వడంగొట్లిరి. వారు లోనజొత్తు రనియు, శేషించియున్న పురుషులు మడిసిన 

యనంతరము ఆవెరులవలన తమకు మానరతుకు లుండ రనియు, తలంచి, ఒక్కు_మ్మడ 

'వెలమదొర సానులు (పెండ్లికొమారితలును తెలయా స్త్రీలు లోోనగు ఘూోేపువర్థ్య ముల 

మానవతులు వారి వరవుడులును కోటలోని యా:డుంబురు గల్ల అబాలావృద్ధము పొడు 

చుకొని చచ్చిరి, తమ భ రలచే నివాత లయిరి, చిచ్చుం జొచ్చిరి. కుమారులు తల్లులం౦ 

జెంపీరి శిశువులను తండ్రులు శిడపిరి, 

ఇట్లు సోహారయిన వెంటనె రంగారావు కోట వెలువడి మొగలాయి చెరాల 

మందికి పోయి దుమికి, వీరలోకభయంకరముగా పోర్కి జీవముతో వ్రైరులకు వట్టువడక, 
సంధి కొడంబడక, అవయవములు ఆయుధవహాతుల'ే లం ప్రములు “కాయా కాం7గా 

సూర్యోదయ సమయమున వీరస్వర్షము నలంకరిం చెను. 

ఈతనికమారుని శిశువును చినవేంకటరాయెని పీన టను సామర్ల కోటకు 

కొనివోవుచు 'డాది ౦బా 'మొంగలాందాలకు వట్టువ డెను. బుస్సీవొర కానన తగిన 

రవికవరివార మిచ్చి సామర్గ కోటకు పంపెను, 

ఈవృ త్రాంత మెల్ల తలియుడు రాజాము ఠాణాలో నున్న తాండ్ర, “పంపాం 

రాయండు రంగారొాయని బావ, తనదివాను మిరియాలసళన్న తో. జాత బొబ్బిలి 

వచ్చి రాతి డేరాలో నిద్రితుని విజయరామరాజును ని నిద్క లేప్కి బొబ్బిలిరాణి మల్లమ్మ 

చేది వలికిన శాసమ్ముప్తకారము చిత్ర,వథ గావించి తాను పొడుచుకొని చచ్చెను. 

పిమ్మట సామర్ల కోట సీల్మాద్రి రావు చిన వేంకటరాయని వైజాము?ారి దర్శన 
_ మునకుం గొనిపోయెను. ఈ లోవల ఉత్తరనర్కాారులు ఇం్టీవుచారి ఏలుబడి లోనికి 

వచ్చినందున వైజామువారిసీఫారను చేతను భర గ బ్రమగుట పెళను మదరాను గవర్న మెంటు 

వారు బొబ్బిలి సంస్థానమును చిన వేంకటరాయిని వారిక జమానుగా నొనంగిరి, 



ఈ నాటకమందలీ పాతృములు. 

నూత్ర, ధారుండు,. 

పారి -పార్శి పరుడు, 

ఫూన పాటి విజయరామరాజు 1 
. 1 విజయనగరము రాజ్ఞ, మర్తి యుడు... 

లేక్క కళింగరాజ్యు లెక్క రాజు, 9 

హర్క్కారాలు, 

గుండాల ఆప్పన్ని (వంతులు) రాజుగారి కార్యస్థుండు. 

సామంత రాజులుఎారాజు గారి సర్తారులు. 

మరత వ పట మం లై, 

బూసీ_--సగోలకొండ నెజాము7ారి (ఫెంచి చీనానాయరకుండు ఈ రణము 

న ర్వాధి౪ారి. 

పాదరుజంగు.._బూసికి దివాను 

శత 

షసొలకొండ సౌ రులు. 

నీలాద్రిరాయండు...సామర్ష కోటు జమోన్హారు, పిఠా పురము దొర. 

నుబ్బన్న 

ann. 
 భీమశళంకరము బొబ్బిలిలో పెండ్లి సత్త భుక్కులు, 
నోమన్న భూరికి వచ్చినవారు, 

"వంకన్న 

-చగసులంఎా=రంగారాయనింగారికి బయటి వృ త్తొరిత ములు నివేదించువారు, 

రంగారావు, లేక, రంగారాయని౦-గారు, DE 
|. బొబ్బిల జమానారు.దడు. 

లేక, రంగారాయండు య 

వెంగళరావు...రంగారొయని తమ్ముండు. 

వ తెహారి...రంగారె య స్ట పృతీహా రంగార యాస్థాన జొవారికుండు 



నో 

రా 

పచదాంతి 7 

ఫ్రా సే 

జోన్యుడు చొల్చిలిలో ెద్దచెజుపు స్నానఘట్రమునకు వచ్చిన 

రి BT హం చె 

కని 

మాంత్రికుండు | 

ధఠర్శారావు---రంగారాయని బావమజంది, ఆకని దివాను, 

వా సేనారలిసోలకొండచవారి రాయబారి, 

రొమయ్య.... రాయనివారి కరణము 

వేంకటరంగారావు, లేక, 1! . | 
రంగారాయని కుమారుడు బెలుండం. 

చిన్న వేంకటరాయ:డు | 

బొ బ్బిలి దళ వాయులుం 

పడచాలు రామయ్య న 
[1 బొబ్బిలి దళవాయులు, 

ముక్త్యాల పూపవయ్య 

అప్ప6డు ఇ 
{ 

నన్నా సీ ర చొబ్బిలి భారులు, 

కుణ్హి వాడు 5 

సారులు, 

కోమటి చెలువలు, 

డౌవారికండు....బుస్ఫీ డేరాకడ కావలివాండు. 

ము సేవచాల్ —బొబ్బిలికోటను కొట్టిన సనారు(డు. 

సర్దారులు._బుస్సీ క్రింద "సీనావతులుం 

లాలి యుర్ (ఫంచినన్టారుండు. 

ని వేదకలం.._._.బుస్సీకి యుద్ధవృత్తాంతమును ఎప్పటి కవ్వడు వచ్చి చెప్పు 
చుండువాచు, 

50కరుందు..-విజయ రామరాజుగారి సేవకుండు. 

సేవకులు... బుస్సీ దొరగారి నాకరులు, 

చెలికాని వెంకయ్య... రాయనింగారి బంధువు, 

జక్క_ండు,- వెంగళ రాయని తెనాతువాడు, 



నీ 

ళో 

రా 

వ్ 

కంద్దకుమారులు,___ వెలమదొొరలు, 

(చబొబ్బిలివార్సి శాకరులు, 

(గోలకొండవారి) కాకరులు, 
వెట్టి నాయకుడు న్ ష్ట్ర ట్ర * బొబ్బిలివాండ్రు కు 0౮ J జ 

7 బ్బ్లిఐ న్ జూం శై రపు వెబ్బవా శ పం ల 

తాండ్రపావయ్య.___రంగారాయని బావ, 

మికియాలసీతన్న .._ పొవయ్యకు వచాను 

(మొగలాయీ్యా దంచు. 

(మెుగలాయ్ఫో పీ ఫారము 

ఛల్చారాముండుం విజయ రామ రాజుగారి పొదము లొత్తు సేవకుడు, 
చెజాము._ గోలకొండ ప్రభువు, 

చి es వ క్ శ్రకో ay వారి వశజీతు 

నటీ. 
నా భూారికి న చ్రాహ్మణి.._భూకికి సంకర్పణలకు వచ్చి నట్టిది. 

దీప బి ధీ ar! జ సాం ళ్ ఖ్ చంటి ల శ ణి కూతురు 

మల్లమ్మ దేవి. బెబ్బి లిరాణి, 

వేంకటలత్సు. __._బొచ్బిలివారి పెద చాసి, 

సుందరమ్షుం--రంగారాయని కూతురు, (ఒకపెండ్రి కూంయరు 
"వెండికళూంకతులు, 

ఫు 

కు వు. పస పౌర హికునిభార్య, 

కమ౭ాతీం.. 

దర. | ల న. జ అలీ | పీరటాండ్రు._ బొబ్బిలిళేని వి ప్రపురం భ్రులం, 
వేగు యువతులు, 

Cu 



శ్రీ 

బా ట్స అయుద న
ాటకము. 

|) ME 

చా శ్రీనాథుం డలకుకా భరం బుడువ నాజిం బెట్టుడుకొ, దాన, వీ 

రానీకంబు లురఃతు.తాధ్యమున డాయకా డూయ, నెవ్యాయ క 
నో నాం చేనియవ టొకో తితడ వొక్కో నాగు శరార్షి యా 6 రు ఇథి. మణి య చేయురలా . భానుం జెనవజూర్ది లోకపతి సర్వ శ్రీయుతు స యుత, 

చం. కరమున కూలి, నెన్ను దుటికంటను గలి, నీ౯ా భ పాల్సీ యం 
బరమున జూలీ, ధిక గొనుపాత్రమునం గకపాలి, మేన సుం 
దరతమకాళ, భూషణగణంబున వ్యాళ, జడం బ్రి యాళి కం 
ధరమున మేళియై కరుణ న న్లను వేలుపు మిమ్ము బోిచుత్ర౯. 

నాం౦ద్వ్దంతమున 

సూత్ర థారుండు..__ (వ పెశించి) మౌరిష్కా తరగా రమ్ము. 

_వారిపార్శిికుండు.-(వ్రవేశించి ఇదుగో వచ్చినాను చాచా, 
సూత్ర, —ఇవ్వడే ఈయార్యమి, గశులమ్రోల బొబ్బ లియుద్ధము నాడవలయును; 

సీన్చ పోయి పాక్కవర్షమును హాచ్చరింపుము, FE 

హారి... అబ్బబ్బ |! బొబ్బిలివాటక మంచే నాగుండెలు తల్లడిల్లి వావొళ్లు జల్లు 
నుంటుంది చావా. మరొకనాటకం ఆడరాదా? 

గలే 

ఫోరాం 

నూత, [పరిహాసమా] అంతటి బంట వేని నిజంయయరామరాజు "వేనము చేసి 



టి బొబ్బిలియుడ్ధ నాటకము, 

పూరి. మొగము చిటించుకొనుచు] తాండ్ర డ్ర'పొవయ్య వేసాన వొచ్చి 83 పోట్లు 

ఇక పెటి తాడిచి చంవజానికా! 
౪ శ్ర. 

D 

న్మూకృ. [సౌరి పార్మి ర్ట (కునిం బోనీక పట్టుకొని కాదురా మూర్భా, మనకు 

కీ రివలయుచేని దానినే ఆడవలయును. విల యన!. 
ఆలి 

ఆ, తప్పు లెల్ల నడంచి రౌ మయొప్పులు గురియించు 

నంగరావుకీ క్తి పి 6 

బావ మడచి యిష్టఫలము లానంగ6 జేయు 

పారిజాత పాదవంబు కరణి, (౧) 

చారీ... నా కక్ళు_ర రలెడయ్యా, [సషగతము ఇందులో య్ వే వేసం వొచ్చినా 

“నాకు మధ్యలో డింకకొ ట్టైదిగానే వొస్తుంది, 

[అని తటాలున విడిపించుకొని నిష్క_)మిం చును, 

సూత్ర, కెరా , ఎంకమూర్ధుండు ! [కోపముగా చేవథ్యమువైపు చూచి 

ర్వా ఇటు రమ్ము; న్ఫు ఫూనుకోక సే నిగాదు, 

నట [ప్ర వెశించి]---కోవ మందులకు ఆర్యపుశ్రా? 

.నికముండు ఇపుడు ఆమాంకముగా నాపుటి PT ఈయార్య 

మిత ల మ్రోల బొబ్బిలియుద్ధము నాడి మన్నవెరులకళ చెంప పెట్టు చవయింపవల సియుం డగా 

వెనమువేయక వరారి యెనాండు! 

టి.__వానితో సమి ఆర్యపు తా తా, మోక మ్లులం లేరా; నేను "లేనా? కోవము 

మాని ప్రకృత మానలెమ్లు. మన మాడవలనసీన Aon ఎవరు కావించినది? 

నూ సూత్ర... (శ్రీమ చ్వెంకటగిరి ను. be రాజగో పాలకృష్ణయా 

స చనా స) - రదృనుహారాజ నిరంతర బదాూాక కక ీ ge bE య వేంకటరాయ శాస్త్రీ 

గారం 'కావించినట్టది.. 

న 
జెలి 

నటి..__అచే! 

సనూత్ర..___అదే. 

నటి..__బళలే!బలానే ! అది మనపాలిటి కల్పవృక్షము గదా !. మణి నే నరిగి 

పా త వరమును సిద్ధవణీచెదను. [ఆని ఫోనుంకిం చును, (6; ట్రే, 
Ea కము, ఈయూ ర్భమి కులు సీశరద్దితమును వినుటకుం జెనులూరు చుం 

“నుసి పెళ్పల్ "ని యుంనా చు, 



పృస్తావన, 8 

వచ్చె జెలియ, యంచ లులియు వాసరంబులే 
చెచ్చెర వికనిల్లు కల స్రీ శ్రసరంబులే. వచ్చె .., 

సూత్ర, “ా[న్వగతము] ఆవ! యెమి పాటశా దీనిది! ఈనాటకమువలన మరల 
నాకీ ర్తి వర్వి see పెద్దల చత చెంపకాయ లగును. నిశ్చయము. నిశ్చయము. 

| నెవథ్యమున] 

[ఛేకలు మోలిసను, వీరకాహళములు మొరయును J 
[వెండియు నేవభ్య మున] 

హో ఆలాంటిచెంవపెట్టు మేము దస్ప మరెవ్వరూ యొవ్వడూ తిని వుండరు 
భో. వీరభదుడి చేత దతీపృజావతి నమేతూ తినివుండడు! 

[నటి విని అీచ్చవడి యరయు-చుండును. 

ముహావ్ర 

సూత్ర ,_[ణీచ్చవడి] వీమి యీ విస్పు ము! [మరల ేరీశావాళములు మెర 
యును ఆలోచించుట నళ్సినయించి]..._ వచాచ్చా వహవా్యా! ఎంతమంచి యువ యు తి! 
ఆ వాద్య ధ్వ్వానములవ లె మనకీ f= వ్యాపంచి, ఆ'మొ జ్ర వలె మన్నవెరు లకు చెంప వెట్టి 
నకుట! అవునుగాని ఈయ డాపుడియంతయునేమి? _నిర్వర్హి ంచి] ఓహో యిప్రుజే మవ 
పరివారముతో న కక sla మన్నెసుల్లాక్ బహద్దరు విజయరామరాజుగారు 
గేలకొండవారి 'నేనావతి బుస్సీ దొరగారి బెటిశకి ఎదుట ప త గంాడత్రర్రల్రి 
ఈ'చారి నే వచ్చుచున్నారు. ఆము ఈగుంపులోనిదే కాపలయు. ఈవజప౭ో శ్రళ్లు 
గ్కొ-నక తప్పిం చుకొనిపోవుదను రమ్ము. [అని వడివడిగా నిష్క్ల్ల) మింతురు, 

వ్ర,న్తావన హా పము 

అకాల శాలిని 



అలాధాషమిక్తులలా 

స్థలకము: కోటిలింగ రాజమెహేా పార్మద వరముల నడుమ, 

[విజయరామరాజు సచివసామంతావి మవాోపరి వారముతోో 
యథానిగ్టిష్టము ప్రవేశించును ] 

గాజు... న్వగతము] ఈమాణు నాకు విజయము కలిగి నావిజయరావము 

నామము స కావలయును. 

హర్కారాలు..___[రాజునెదుటికి వొచ్చి] వలినవారి హర్కారాలము మేము? 

మా మొజ్జి అలకించ రేమి మహావ్రభో మాయేలినచాడా! ఆలాంటిచెంవ పెట్లు(ఇ త్యాదిఎ) 
రాజు. [కని విని] అవ్బన్నా, నీమి ఆదిలోనే యా యవశకునము, ఎవరుపీరు? 

అప్పన్న *_[జనాంతిక్రము] మహా వ్రభ్యూ వీరు నిలినవారి యానతి వేత 

(కన్ను నివైలించుక్తొనుచు] ఈసాకరు వేత కయ్యారయిన మనవేగులు, ఇటనుండి బొబ్బి 

నీకి కాశ ముగా హర్మా_రాలుగా కరల్కివిజయనగరము దాంటంగానే వేగులుగామాణి, 

We soe మెల్లం గని మరల పహూర్కాారాలుగ్యా ఇట మాజి, వ్ర, వేశించినారు, 

విరు బుస్సి యెదుట రాయనిమాంది. మన (వ,యోగమునకు మిక్కిలి a లగు 

రాజు, | [ జనాంతికము? బలి బలీ! అప్పన్నా! సీనోయి. మమ్ము. గొలువ 

సేర్చినవాండవు ! మంచిది, ఏ8 యొద్దికం గని యెదంగాక, [ప్రుశాళమ్ను ఎవరురొ 

మీరు? నల మామోల నిట్లు మొజి pam 

అ 

పార్కారాలు.___మహావ్ర, వ భూ, మేము వీలినవారి జాబులు బోచ్బి లికి రంగారొ 

యనిం'గారిక్ తీనుకొ వెళ్లిన హర్మా_రాలమండి, మమ్మల్ని అక్కడ కన్ని చెంవకొ 
యలు కొట్టి వెనకకి తగిలేసినారండి. 

(రాజును అప్పన్న యు మొగమొగంబులు నూతురు, 
రాజు.._[ హర్కాారాల నుడేశించి] ఏమిరా, మొరు జాబు వారి! ఇచ్చినారా 

లేచా? 

పార్కాా...__వలినవారిజాబు లని వెవ్పలానే, నారి తమ్యలు "వెంగళ రాష్రగారు 

సెరుక్కొ_ని చింపి పారేశి మమ్మల్ని నోరు తెరవసీక పీక పట్టుకొని తన్ని పంచలు 
వాయించి కి లేశినారు మహాప్రభో, ఆలాంటి వంచకాయలుి” ఇత్యాది, . 
? 



వథమా౦క ము, ల 

రాజు [అక్కగకము] చక్కగానే తయ్యారు. చేసినాండే అప్పన్న ! 
(ప్రకాశము] హా! ఏమి దీమసము ! వీమి దీమసము ! [అప్పన్న తో, జనాంతికము] 
మణీ వరానులరాక అక్క_డ వారి శే మయిన తెలిసిన టున్న చే మూ కనుంగొనుము. 

అప్పన్న ._[జగాంలికము] నే నప్పుడే విచారించితిని. తెలిసినజాడ లేదంట 
లో 

ఛా మహా, 

రాజు....[స్వగతము] అది నా్ర యోగమునకు కర మనుకూలము. [అవ్బ్పన్న 
తో జనాంతికము] కోటలో "పెండ్లిండ్లు ఎట్టున్నవో కనుగొంటివా ? 

౪ ౧౧ యి 

అప్పన్న. |జనాంతికము] నీంబది పెండిండ్లు జరుగనున్న వంట. 
రాజో. [అప్పన్న తో జనాంలెకము | తాండ్ర, పొవయ్య బొబ్బిలికివచ్చినాండా? 

అవ్పన్న.----_జనాంతికము] పావయ్య వితూరీలు అణయగంొట్టుటకు రొజూము 
లోనేయున్నా.6 డంట, 

రాజు... [వికటమగా నటు నిటు పర్మికృమించుచు ఆత గతము] బళ్లీ అక్క 
అకు వచ్చినవి రాజామునీమలో నాశోయించిన పీళూరీలు | పీతూరీడార్గకు సాయము7ా 

నేం బంచినరాణువ అక్కడ చాటున మాటున కావలసీనంత యున్న ది. కనుక ఆకితూ 
రీలు రావణానురుని తలకాయలే అగును. ఇతడు బోబ్బిలికి రాంజూలండు, ఎట్టకేలకు 
వచ్చె నేని అుచెలమాంద పచ్చి, ముడులు వడంగాన్సే అంచెలమోంద నే మరలును, 
| ఆలోచించి, హర్ష ముతో] వవావ్యా ! బుస్సీ కోటికి రంగారావు రామి నాకు జేవు(డు 
ఇచ్చినవరము. నాకార్యసిద్ధికి ఇదియే బీజము. దుస్సీ సోదరులను ఇతనిమెక ఎసకొల్పు 
టైం నాచేసీన సంకల్బము నెజవేజినది ! ఇతడు లేనందున నాయిచ్చవచ్చినట్ల్టు చారి Mee 

ధం 
కడ నితనిని కొంకులు నణకెద. ఎంత లంచ (మనను ఇచ్చి వారివే ఈ 'వెలమలను రూఫు 
మాపించ్చి నూ యానందరాజునకు బొబ్బిలి పట్రము గటిం చుకొనియెద. (మహాద్ధత్య 
ముతో] నేను ఈబొబ్బిలిమోంద _.. 

కాకుల గృద్దలం గాతాడింవ నేని కొను విజయ రాముండ, 

పీరబొబ్బీలిం గాల "పేరు మావ నేని... -. కాను ,., 
రాన్రుపురును నెల్ల గావు వెట్ల చేని... — కోకు అ 
నీటుగోట పాటి బాట నేయనేని... = శాను .,, 
ఆనుదాలు సల్లి యానందింప నేని. - కాను 44, 
పొగతోయట వేసి యాపొగ వీలువనేని... కాను .,. 
కోటను బులివేంట కోన నేయనేని.. కాను 4 
ఆనందు బొబ్బిలి కఫిచకింవ నేనిజ కాను ౪ 



6 బొపిలియుదనాటక ము 
2 థి 

పీరబొబ్బిలి యట దీనిని కగులం బెట్టి సజుబొబ్బిలి చేసెదను. | బ,కాశము 

రౌజు-ా అవవారించి, అవ్బన్నాా, షన NE కాలువశేగ్తు వేని, -ఈ+ 

హర్కాారౌలను al a త్రం న ne సిద్ధపణుపును. బుస్సీ హై మూదు ంగుల నుం 

రంగారాయ:డు మిక్కలి తిరన రన్కరించినట్టుగా క హర్మా_రాలే చక్ర ఆ యిద్దణ మో, 

అమ వెస్పేంవవలయును. అనసరము కొనుంగొని బూసియెదుటకి వీరిని సివు కొనిరావల 

యును, ఈ నాల నా . 

క, గండారు రంగరాయని 

గుండానం ద్రోచి నీదు కుల నామంబు౯ా 

బండిత , సార్థము నెయుము, 

గుండాల కులాి యమృతగుండా, క 

గ్ జా వ, భూ, 

తాకి జు అ | oes ఆప్ప న్నా చెండ్రండ్లమాటను శువ్బనియకుమా, 

ఆప్పన్న తము మహో 

అవ్పన్న.---యహావ్రభూ అదికూడ నాకుం జెవ్పవలయు(నా? [వార్కా_రాలను 
దజిసి) రండోయి రండి. వారు చెంపకాయలిచ్చిన మనము వారికి. వెంపవం ఢీ తము. 
వా రిచ్చినవే వండవా! మణీ వారివి వారికే ఇచ్చి నయుదము రండి, 

[అని వారితో నిష, క-)మించును. 

రోజు ---నర్హారులారా, బూసీ డేరాకోు నడువుండు. 

[ఆందజును పరిక మింతురు, 
UU) 

తిగాళూూ మారాక వారికి తెలుబ రాజు... ఇటే డేరాకడక hs మంల 

వలయును. 

మంత్రి చి త్రము సర్కార్ చే నరిగి తెలిపేదను. (అని నేవథ్యమున కరిగి 

తొనును హౌదరుజుగును వెలికివచ్చి రాజుతో] పరు.  హైదరుజంగుబుజూద్దరు 

గారు, బుస్సీగారికి దివానా 

మాదరు_సలాం మహారాజోవారి్కి 

రాజు,..సలాము మైైదర్టంగుబవాద్దరువారి!ీ, 



సాదర, మహారాజూచారు మంతిరి సోముంతులోకూడా "జీరా లోోవల్కిం 

రావచ్చును. బూసీదొరగారు కవేహరిమై యున్నారు. [అందటును వ పర్మిక్కమింకురు, 

ఫ్రీ వ వగిం చును, [అంతట బూనీ యశానిగ్గిస్ట్రముగా ప్ర, | 
హూదరు..._ వారే బూ ధొరగారు. 

రాజూ... నలాను బూసీగారికి; సలాను వారినర్షా రులకు, 
(బూసీవ్రళృతులు "లేశుతు, 

బూసీ.___[్టోపీ యె త్తి) సలాము మహారాశారికి, 

సర్దారులు___నలాం మహోారాజాగారిక. 

సామంతులు__నలామ మూసాబూసీణారికీని వారిన గారులకు. 

బూసీవ వ,భృశులః __నలాము మపహారా జా7ారిన గారులకు. 

[రాజుకనునన్న ను బరిచారడజనులు యూపీ భకుదుట 

నజరు లుంతురు; వానిని బూసీ వరికిం చును. 

యమోైదర___మహరాజాగారు నారి సన్తాగ్గు ఆందరఠూ కూర్చుండ వాలా 

[అందటును కూర్చుందురు. 

రాజు... [బుస్సీతో ] తమ నగ్రారుల నామభేయ బి క్రమాదికముల వినం గుతూ 

పహూలవడుచున్నా ను. : 

= బుప్సీశామన్నె నుల్తానువారికి మన సన్హారులను “తెలుపుము _హైదరుజంగు 
బహాద్దర్ . 

పొదరు-ా | ఒక్కాక్కారిని సిసైశించి చూపించును] న్ సీదిబిలాల్, కల్చరీ 

కొట్టినచారు. వీరు మూ సేదనాల్ , మరాట్భూములకి హతాహతం చేసినవారు. వీరు 

వానేక్ ఖాక్, ఆర్కాటికి కొట్టినవారు. మణి వీరంతా నీద్బడితే అదీ కొట్టీనవారు. 

. sheds నగ్గారులను ఒకరొకరినిగా మేము ేరిసికోవల 

యును. (రాజు మూ ర్స్నెనెపు చూచును. 

మం,తి Blt, రిని సికేశించు 

ఏరు కిమిడి న ఓ గారు? వీరు ఆ 

లింగారావుగారు; వీరు వంకమోనప్రు భు 

చు7వీరు గొల గొండ యెజ్జిభూవతిగారు; 
గడ జ నా” శృందు)ండు గారు; ఏకుమూడాగుల 

Go 

జు7గారు; 

బుస్సింలా- మణీ మనము మోాడినవని జరిగించమా ? 

కీ 
టో 
కుత 

రాజు, ఈవహరాలు డా;టి ళమ దర్శనము పస్ కొనునప్పటి*ో మా నని 

మోడి యొత్తుట యైనది.. ఇ.కను మాభాగ్య మెట్ల షక / మా యొలినవారు గోల 



బొచబ్బిలీయుద్ధ నాటక ము, 

కొండ పాడుహెణారో మమ్ము బుస్సీదొరగారు మైదరుజంగుబ వాద్దరే పారు 
యీోశండు కన్నులతో చూచుచున్నారు, 

ఆ. చల్ల ళూడ్కి మూరు సాంచీన మామోాదe 

భాధుసాహి మాకు భ ద్ర “మొనసంగస, 

'బేండిచూడక్కి. మిరు వెట్టిన మామిాందం 
భాదుసాహిొ మాకు భయ మొనంగు, 

స్త్ర ట్లగుటం బట్టి; 

ఛా అ అ ప్రత్యతునిం భాదుపావారి నెద౯ా ధ్యానించి, స దది 

య పృత్యతు పరార్ధ్య మూర్తులకు మాయర్చల్ నుతుల్ భ్ 

శీ పా పాను గృహకాంతు చె ముశుపులుక౯ జెల్లి ంచి, నిర్చితి ఫూ 

ర్య హ్రశామ్య వరంబు వెంజెదను వీరవ్యాఘు లారా మిము 

ఇచ్చట మాకు శుభనూచకములు కలిగిన నచ్చట మాకు శుభమే. 
బుస్ఫీ.=== మావలన నేమున్నది + తను భాగ్యృమునక్ష గోలకొండ నిజా 

చిత్తము, 

యహౌదరు మేం వారి హుకుం నెర వేక్న నాఖగ్గము. మావని మీకీ తె 

వారి కీకోవం. 

చై కాము కట్టానీ పండాలకీ కర్క.ర్ నర్కీ... కువ్చల్ కూ 

మావనీ నర్కి_ కువ్చల్ కూల్చడం, 

కళ్ళళ్క_ ఫ్లా డేటి గామాల్కి పట్లాల్కి. మల్త ల లాడ్చెయ 

వమావనీ మల్ల ల్శ ల్లా డ్చెయ్యడం. 

కోటల్క్. ఫీరంగీ యేటూలు దూటించి పాటీ నేలల్ శయ్య 

మూావనీ పాటీ నేలల్ శాయ్యుడం. 

దున్తాలకి పట్టి పురు లె "లేక కొట్టి గిరైరి ర్. దొర్లి ంచడం- 

మాపనీ గిరి కిర్. దొర్లి ంచడం. 

లు [ల్లి యేపేట గోల్కొంట్లో కోశుత్తుపోగొం 
మాపని కోబకత్తు పో గొయ్యడం... 



గ్ర రో త్ో ము. త 

బుస్సీ,-అదీ యుండుంగాక 'పాధుహిణారి ఛి త్రమునకు మచే క్ల ర్తలం, భారి యీ 

వ్కు-ను సరిగా వెల్టుచుండిన్న వారిచిత్తము మూరు ఫోరు నరో యుండును, అట్టు జరుగ 

నందున వారు మాకు పెట్టినవని యేమో హైదరుజంగు శ్రమకు శెలువన తెలినినాండు, 

మణీ లెచ్చిసారా వడునంవకృ్సరములవెళమును! 

రాజు,..తమరు అడిగినమాటకు ఉత్తరము. ఇంచుకంత విస్తరముతో మనవి 
వేసెద మైదరుజింగుగారు చెక్చినవని మావిషమయమె కమరు "పెట్టుకోవలసీ యుండదు, 
ఆయినను చిశగింద వలయును. పీింజారిదండు వేత మాజబేశ మంతయు దోపుడు పోయి 

నది, జైబ్బదెరెండు పా శేములలోే నేమి; వం పండు మన్నెములలో చేమి, ఎచ్చుటను 

ఒక రాగిదమిడి ఆఅయినను కనుల జూచుటకు కదు. దేశాంకరమునుండియెని తెప్పించి 

యొక ౫ ముత్తముగానో, అవ్వడు కొంత అప్పుడు కొంఠళగాన్తో, చెన్గింత మన్న ను 

వ . నాలేంద్రుం కటు ఊ "కరుండు నా 

న న సృఫణుడు ; ; 

నానాట నా వజ నావజు మను 
జీ b్జ 

వాస బట్టయలా(డు వసుధ లేడు; 

మట్ యాతడు వయాళి మలయు వూనీవులం 

దడి(పాగ్ను ల మింట6 దగులుమంటం. 

బౌరులు కటకాన బ్ర హాపురంబున 

_ రాజము she a గాంత్రు,. 

త. దానం జెనీ బయటికొఠరీదారులకడ 

నెట్టు జకను బుణమ్లు పుట్ట దాయె; 

భస్మవటలంబు లైన వరగణాల 
"తు లేగరి వలన లరణ్యములకు, య. రా 
జా 

గోదావరికి supe చిల్లర డజమోనుల కప్పము లెల్ల మణము*నో మోకు 

వెల్టియుండలా, సెహేౌతువుచేత మాసం స్థానముది వడుసంవత్సరముల పైకము మోకు 

మునింగిపోయినది. ఇందులశె మాతో యుద్ధము పెట్టుకొందుశేన్సి జనక్షయమే గాని 
పైకము రాదు... మలి, 

2 



10 బొబ్బిలియుద్ధనాటక ము, 

(మ త్తఫోకిలు 

మోకు లోయని నూసటీలను మేము కొట్టుట నేవ యౌ; 

మాకు లోయని వారి మీరును మట్టువెట్టుట బీర మౌ; 

మాకు జాగిన, నానిడై కము మిారపోరి గవి గువాంవు డీ; 

దభా pan దొలంచి తాల అందు త కప్పముక్. ణా 

న వేయుటకు మోరు నమకట్టరేని, కప్పము హెల్టింపుమని నిక్కచ్చి 
ఉట 

చయుదుశేనియు తక్ణిసంస్థానము ెదిరించి పోరువారము గాము గావున, మీనంస్థాన 

మును మోకు వదలి, eI, కాళికం పోందలం చుకొని యున్నాము మావిన్నవ జటిల 

బుస్సీ-..-వీమి హోదరుజంగు ? మహారాజుగారు ఇట్లు వలుకుచున్నారు ! 

ఆాందరు.._-ఐఎవరు నువోగరాజా ఆనా గం ద్రుడు ( మన్నెసుల్లాక్ వారి _తాలూ 

ఫొలస ల వాదు, కగల బెల్లి వాడున్ను! 
లు క 

రాజు. బొబ్బిలి రంగారాయండు. . 

ర్స oY పము న్లో వ బుస్సి....-మారు అళనితో సఖ నున్నకైన అతనిని దండించుటకౌన, వ్యయత్నము 

రాజు... చేసీ పు వీడుమాటులు మేము అరని లలిత్ పోయి యుంటిమి, 

బుస్సీ. అంతట, 

రాజు.._వీడుమాజులును బేటికి రాక మము బొబ్బిలినుండి విజయనగరము 

చాంకను బాజందోలినాండు. మేము వరారిచిక్తగించునపుడు, దిగంద్రొక్కి- వచ్చిన 

వట్టివల్లకి మాకోట దర్వాజాకడకు తన బోయీలవేతం బంపీనాండు. ఒక్కొక్క 

మాయిను మాయొనుంగలను, లాట్టపిట్రలను, గుళ్షైలను, - అనేకములను హారించినాయడు, 

వీ శవరావిరాద నతం చెంత మత్సరి యైనను, 

విసువక సంధినై వెండి మేము 

మారాజబాొంధన్ర వమాన్వునిం బంవంగ, 

రాయ డాత్రనిం న గట్టి, 

ణః Ee గి డం అ 

_ వినువక సంధి గావింవ a, 

మారాజబాంధవు మాన్యుని మేమంప, 



వథమారికము, .. Il 

మానం డతనిమ్రాల మాయించి, యాతని 

మెడం గోసి కననీక్ మేకు బొనివి, 

దిసమొల గావించి, కసవ్రుగోణం బడ, 

మోమున అ మున బొట్ట్రమిీాంద 

శ్రే వీప్రునం బక్పైనామాలు వెట్టి, శోవము 

re ననాప్పున్న యట్టు కట్టి, 

విజయనగరంపు నడివిథి వింత లడరం _ 

బగలె మాదేవిడీ 'చేర్చం బంవినాంయడయు. ape 

వ్రశృతము చారి రాజాముఠాణామోందికి మేము దండు పంపినారము. మేము 
ఆటకు తరల నుండగా అచ్చటకి వారి దళవాయి తాండ్ర పాపయ్య పోయినా: డని 

తెలియవచ్చినది. అంతట రాజాముదాడి మాని బొబ్బిలిమోందిశే స్వయముగా తరల 

నుంటిమి, ఇంతలో మాకబురు రాంగానే మాబేటికి వచ్చితిమి. 

పైదరు.._తాండ్రపావయ్యకీ కోషం తమరు చాడీయెందుకీ మానినార్? 
రాజు..__తాండ్రపావయ్య పెరు విన్న, _వెరుల శెల్ల సీింవాస్వవ్నము, 'అతండు 

చొచ్చెన్యా యొదిరిదండు పులి చొచ్చిన గొ జ్రైలమందయి. 

క, ఉండును రాయని నేని౯ 

భంజడానం దొడరువాశడు; పాపయ్యను మా 

రోండు నను వీరు గానీ 

దండును గానీ సృజింప థాతయుం దలంళె౯క ౧౧ 

బుస్సీ. == నిమి మహారాజా మోరు ఆతనిని పొగడువిధము చూడంగా, ప 

_నమును ఆతనివలన బట్టుజాగీరుగా ననుభవిం చుచున్న ట్రొన్నది గాని నోలకొండవారి 
క్రింద జమోను వీలునట్టు అగవడలేచే | 

రాజు,.వీల; త్వరలో మో తెలియును చెంతకు వచ్చితిమి గడా? 

దరు _షశే గాని రంగారాయడికి జేయి తల్కాయలా యేమి? ఇత 
చీమిరాకాశిమన్నీ డా ! మన్ఫీ కాడా! మా రావశాశురును వున్నాడే, రాముడి 

చలీ! వకల్లేవు చేసినవాడు వాడికి వాడితో గుణాకరించి ఆవొచ్చిం చాన్కి, మల్లీ 
వాడితో గుణించి, చేసీ'నాణా మో భృమా దేవుడు వాడ్కిా! 

బుస్సీ... అశందు న్ కూచిటిక రాలేదు? mE 



12 బో బ్బీ భియు ద్ధ సా టక ము, 

రాజో... నేనును పార్కారాల వేత జాబు పంపితిని, అతయేమో రాలేదు. 

ఆతడు మిమ్మును మమ్మును సరకు సేయువాండు కాడు. 

[(బుస్సయు శూదరును మొగ మొగంబులు చూచుకొొందురుః 

బుస్ఫీ._మణీ మా హర్కారాలు వచ్చి వీమి వెప్పినారు! 
రాజు __హర్కారాలు ఇంకను రాలేదు. వారిని అతండు ఖూనీ చేయించినా 

డేమో యని మాక భయముగా నున్నది. 

డా వారికుశు._ (ప్రవేశించి) సలాం సర్కార్, దర్వాజాశాడ మహా 

రాజావారి హర్కారాలు బొబ్బిలినుంచి వచ్చివున్యార్ . 

రాజు... సంతోషము! సంతోషము! 

హౌదరు.....వహ్మా ! వహ్వా ! సమయాన్ని వచ్చినార్ |! రమ్మక్ 

[దౌవారికుండు నిష్కు_)మించును, 

(అంతట హార్క్మా_ రాలు ద్ర వెశింతురు,) 

హార దండం దండం యేలినవారికి. ఆలాంటిచెంపపెట్టు మేము దప్ప 

'ఇవ్వరును తినివుండరు, వీరభ ద్రుడి చేత దత వ జాపతినమె'లొ తినివుండడు మహీ 

త్రో. 
హరా... నారి తమ్ముల "వెంగళ రాయనింగారు, విజయరామరాజుగారి జా 

బనగానే, మాచేతులలోనుంచి జాబు పెరుక్కోని, విజయనగరమువాడికి= (అనియ 

ద్ కిలో) మహావ్రభో, మన్నించాల, వారినోట నొచ్చినట్లా మానోటోచ్చేసేంది 

మహావ్రభోంః [అని సాగిలంబడి లేకురు, 

రాజు... అంతయు నున్న నయె, చెవ్వుడు, వారినోట వచ్చినట్లే చెవ్వుందుం 

_ దార్మా= విజయనగరం వాడికి మాకు జాబులు జవాబులు వున్నాయా” ఆ 

ని ఆజొబు చింపేళినారు. మణీ మేము గుండెనిబ్బరం వేసుకొని “కాదు మహాప్రభో, 

వరాను లోచ్చినారు, గోలకొండచారు లమెడబ్ఫై రాణవతో బూపీపోరగారిని, యూద 

రుజంగుగారిని, జమాబందికి వంపించినారు, అంత లేసీ మరాటి భూములు వాతము చేసీన 

అదొరలు రాజమాంద్రవరంకాడ దండుదిగివున్నా రు, మహారాజాలుంగారు అక గ్రా 

డికి చారిచేటికి వెన్టతా తమరిని గూడ ఎదురుచూస్తావున్నా రు. మునవటికో పాలు 

మటీచ్సి _ యీసమయంలో, దయచేసి. _ రావలిశిందని తన్లురితో, మనివి చెయ్యను 
న్నారు.” అనిచెప్పి నాము, ॥ ఖీ 

ba) Be. . ad 
ఆగే, 448 * 

క 

బుస్ మ్లైదరు * రాజు,..తిర్వాత తర్వాశ! 
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హర్కా_..._కర్వాత రంగారాయనింగారు “నీమిరా వరొనులూ కరాను 
ల్యూ బూసులూూ పినానులూ, వచ్చినా రని మమ్మల్ని బెదిరి సా రంట్రా నోరు? ఇలాంటి 

బూనులకు మేము భయవడ మని చెప్పరా, ఇలాంటివి వొకటిగాదు వందలువంపలు 

జంగుబిల్లులు మా అడీివినిండా వున్నా యని వెన్నం తా మరాటిభూములని కొట్టినా 

రంట్రా, ? కాదుర్కొ, బొబ్బ లిజ్వ్బ రానికి, ; మరాటిమొగ్గలు కహాోయం 'పషెట్టుక్ న్నార్రా, 

వాళ్ల్ బెటికి మమ్మల్ని పిలవడానికి మోరాజుకూ బుద్ది లేదు మేము వొస్తామని తలవణా 

నికి వాళ్లకీ బుద్దిలేదు* అని కోవం వేసి వటవట వటపట వట్టషొజికినారు మహో 

త్రో: 
హెదరు_బుస్సీ రాజా... (సొగమొగంబులు సూ-చుకొని| తర్య్యాన! తర్వాత! 

హరా... తర్వాత, మేము చెతులు జోడించుకొని “మాయేలినవారికి ఏమి 
జవాబు మహ్మ ప్రభో” అని యడిగినాము. ఆంకట... మేము మీవంటి వందలం గాము, 

మేము గోలకొండ నిజాముగారి శెదురు వెళ్తామేగాని, చారినాఖర్థక్కి యెదురు వెళ్లుము 
జరూ రుంట్క అనాఖర్లు మాబేటికి రావొచ్చును; నిజాముగారి నాఖర్లు గనక ఛేటీ 
యిస్తాము* అని'మేము శెలవిచ్చినామని మోారాజుతో చెప్పుకోండి. అన్నా రు. మహో 

చఖోః వీలినవారు అలాగ శెలవియ్యనలసీన సమయంకాదు. బేటి! నెళ్లకవో లే శానా 
చెరుపు వుంటుంది” అని మేము మనివి వేసుకొన్నాము. “కబురు బెచ్చే చ్చే జవాక్ గాడ్డలు 
మాకు బుద్దులూ సుద్దులూ చెప్తున న్నారోయి.” అని వారితమ్రులు పున 

మమ్హల్ని చెంపలుగొటి తన్ని కలేశినారు, మహావ్ర, భో, అవెని యెశాయుకిని వొచ్చి 
మయులినవారిని ఇక్కడ కండ్లజూ-చినాము, 

బుస్ఫీ._వీరిని Cay మ్మనుండుం 

రాపు=జఆపెౌ౦ండిరొ మోరు, 

_ హర్కా,జనీలినదారియాజ్జి. (అని నీష్క)మింతురు, 
బుస్సీ. జజ మెరిలీ యు పెకమునక ఏమి ఇెప్పుదరు! ( 

రాజూ.=-= రక మోద ఎన్న టికిని వారినలన మాక ఉొవద్రువము 'లేకుండునట్లు 

వేసిననేగాని మాక డబ్బు పుట్టదు. 

బుస్సీ,=జానీమి పొదరుజంగుబహద్దరు ! మహారొజాగారు 2 age వమ 
యుత్తరము ! మనము ఇవ్వడు బోబ్బిలిచారిని కొట్టి బాకీ వసూలు చేసీకొని పోలొలము 
గాని జేవటికి చారు పీరిమోందికి రాకోండ మన మెట్లు Ie 

"హా దరుంఅజాఅందుకీకోషం ౦ న్రపాయం యొ మైనా శనురు ఆభ్" 'చించివున్నా + 

ముహారాజూ? 



ఈభాబు,___ ఉపాయము సిద్దమే; అయినను రారతిగోడలేకే చెవులు గల వందురు, 

జేరాసడ్డల ఇ మాట మలణి త తో 

“హదరు.ాఅయి తే యాలాగారండి, (అని రాజును అన్యులనుండి ఆవలికి 

తోడ్కొనిపొ యు] ఇక్ష శెలవియ్యవచ్చును. 

రాజు..._వినుడు మణి; మీరు బొబ్బిలి కొట్ట్రరని మోకు బొబ్బిలి మెకము రాదు. 

ఫొట్టినను, సర్కారు.పైకము సర్కాారునకు దక్కును, మీక పము బాకు దక్కును, 

కానున్క అట్లు గాక మోరు బొబ్బిలి" కొట్టి బోబ్బి లివారికి జో ౦డమన్నెము నిచ్చి 

మాయన్న గారి కుమారుడు ఆనందగజవతికి బొబ్బిలిని పట్టము కట్టినయెడల బొబ్బిలి 

కము కూడ మేమే చెల్లించుట “గాక, బుస్సీదొరక తెలియసీక, మోకు లత్షవరపహాలు 

కట్నము సమర్పిం చెదము. ఇట్లు మారొనర్చిను బొబ్బిలిచారివలనియిడుములు మాకుండవు; 

-పెకము వనూ లగుటకు మాకు వీ చింతయు నుండదు, ఈసూత్ష్ముమును మోరు అవధరింవ 

వలయును, | మాదరు అలోచించుట నఖినయించుచుండును, 

'రౌ జూ (స్వ తము] రంగాలాయండు బటికయున్నంత కాలము భూమిలో 

ఎంకదూరాన నున్నను మాకు ఆ రాజ్య థ్ర,ంశంబు, (సాణా పాయమును, తవ్చవు. ఈవ, 

 యోగముచే రంగారావు మడియును, ఎట్లను బొబ్బిలి వదలి పాలకొండ శే నతడు; 

ఒడంబడందు, 'దెనం బేసి, పోరాటము & కప్పదు. వోరాటములో వఠరాజ యావమూనము 

నొల్లండు ; అతనికి ఈవరానులమో6ద జయ మసాధ్యము; కావున అతనికి రణవుర 

ఇము నిశ్చితము, కాన, అతడు బ్ర తికియుండి కాలాంతరనున మమ్ము బాధించు 

నను భయము లేశ మయినను ఉండదు, 

హౌదరు.._ [ఆలోచించుట నశీనయించి, వహవ్వా ! వహహ్యా! బాగాకుది. 

రంది, శమరు కోరినవని ననుచె చస్తాక్, నాకి లత్షవరాలకీ ఏమి జామికొ ? 

రాజు=- మారు మాపని నెజి వేర్చుటకు మాకేమి జామీను ? 

_ చహెైదరు-- [ఒరనుండి తరవారు దూసీ] ఇదోయీకెజారు జామీను, 

1 మిచ్చీనారూా మాదీ మహర్సానస్కీ. మాచి ; 

యిచ్చీనారూ మూకీ స్ జార్. 

య వ్రంకు.! నోల్కాండా యెే పాబ్బాగారు, 

యివ్రంగా మాకీ మేం చెప్నాం. 

అక పాచ్చావా యిచ్చిన శై జారు, 
గురు 

హాల్గా సూస్తాడూ మేం అంటాం, 



సీరచొచ్చీలి మూాకుమార్ వహోనండానీకి 

ఖరార్ , ఖరార్, ఖరార్ొ, ఎంగ 

రొజు....[తనయుఎగర 'మొకటీ చూపి] 

స్వీ ఢిర్లీళు నల్హా యుడీను రణస్తంభ 
న్ _ పుంనుంజ వ ఫహానృనాప్రరము జో 

బకలివి, హాలు పగిఢిని. గొనివచ్చి 

వదవీథమున బెట్టి వణతుం ఇన sw ల 
మాఫూర్వునిక్షిం జాహవనూన హమ్థార వృ 

థ(నాయకు(డు తనపై లినుండి 

ప్రల బెట్టిన నే. స వివి హారి 
యవ తౌరములవెల్లు ; ; నందు నడిమి 

లె యిం దృ నీలంపు శ్రీ రాను చం ద్రమూ ర్తి 

. రమెలుంగ, చొస్పిలి మాకు సోనీ విచ్చినంత, 

 లతవరహోలు నీకు వైళంబుగా వి శ 
రాళ మిత్తు ఖరారు, ఖరార, ఖరారు. ౧౨ 

'పహైదరు,.... మరి రాండి బుస్సిధొరగారిక తయారు వెజ్జాం. 

(అని ఇరువురును పోయి య థాస్థానముల శవ నళ 
బుస్సీ. అ నర మం త్రాంగము! వ. 

సాదరు. జూ (బుస్సీతో అవవారిం చి” చొబ్బెలి కూడినట్టయి శే ఈరాజాకి 

వకులు అవ్వల్ యిస్తారంట. యేలాగయినా రంగారావుకి కంకోపరం కాక్పోలే 
మనమల్కి_ తుసాయించిన ఫొగర్ ఆణచడానికెనా మన్ను కొట్టపలిశిం బే వుంది. అతను 

'బెటికి రాక కారుకూతలు వలికినాడు, ఈరాజు మన్కీ_ లగోబడి బేటికివచ్చినవాడు. 
ఇతనికి. చెద్దరాణ్వా వుంది. వదిరొండు మన్నె గాళ్లు డబై చృరొండు పా కెగాళ్టు ఇతని 

కంద లజాయి వేస్తారు. ముగా ఇతడ. గొ ప్ప రాతికోటపుంది. ఇతణ్న్నె ఇక్ష పట్టినా 

అంతటితో ఈప నిరీరదు. ఇతనియన్నకొమామడు ఆనందరాజు, విజయనగరంకోటలో 
హాయిగా వున్నాను. అకడ్కి వీలే వట్టవాలా వుంటుంది. బొబ్బిలివారిది మట్టికోట, 

దానికి మట్టితో కలపడం సులువు, ఇతనితో లడాయి "పెట్టుకుంటె మనకే జయం నిత 



16 (వ్ బ్బ ల లను నాట శకము. 

అంలేదు, ఈయనైెలూ నిజాంగారికి ఎకార్చ మెవానకతు “వేసీ ఎక్టీ వున్న జమీక్ 

ఇాతుడు, కతనిక్ కొట్టడం చారికి న సమ్మతం వుండదు. కన్య, ఈయన. మనవవం'మొ 

వుంచుకొని, ఇతజిసాయంతో బొబ్బిలికి కొట్టి, వెంటనే ఇత డియ్యవల్శిన ఎపేకంక 

నసూలుచేసీకొని, (శ్రీకాకుళం వెళ్లడం షరి యని నాకీ తోస్తుంది. మజ ఇటుతర్వాత్ 

రంగారాచ్చ వల్ల ఇ! wp హుపాయం తప్పించడముకి ఈయన శుెప్పీది వుపాయం యెమి 

అంటే. బోొబ్బి బివారికి దూరాన పొలకొండసిము ఇచ్చి, ఈయనకి బొబ్బిలి యిశ్వే 

బొబ్బిలిచపెకం కూడా తానే వెల్చిస్తా నంటాడు. అది వరి నాకీ తోస్తుంది. మలి 

యిశడిమోాయం లేక్చో'కే మన్తూ _భొబ్బిలికి ఎక్వా మందికి మనసీపాయీలకి బలీ 

క్యా వుంటుంది. ఖటు"పేని తమది చిత్తం, 

బుస్సీ. == _అవవారిం చి] మోరు చెప్పిన దంతయు యు క్లియు క్షముగాగో 

యున్నది. బొచ్చిలిని కొట్టుట యేమో నః కాని ఒకరి భూములయ "దీసి ఒకరి కిచ్చు 

టకు మన శే మధికారము? 

హెౌదరు..[స్వగతము] అబ్బ ! ! ఎక్కడికి 'వెల్టినా యూఫ ఫరంగి వాడితో ఇదే 

కంటా! (వ్రకాళము] కొట్టడాన్ని_ యేమి అధికారమో భూములు మార్చ జాని. అచే 

అధికారం. ఆలాగ చెయ్యకపోతే గోఛారికి వుత్తరం వరగణాలన్ని మనూ వొదులుకి 

వలిశిందే. ఈరాజున్ను ఆరావున్ను సఖ్యపడితే మనూ యొన్కాకి తరలవలిశిందె. 

వీరిలో వీరికి కలతవడినందుకేచేత మనకీ అడుగు "మో నానికి వావకాళం దొర్కింది, కన్మ- 

వీరివగలు ఉన్న లాగ వుంచి, మనవని మనం నెర వేర్చుకోవాలా. బొబ్బిలి ఏరికి యిచ్చి 

వారికి ధూరం తరిమిల్కే వగలు తీరన్రు, మేకం చెల్లుతుంది. నిజాం'గారి ఖుద్దున మన్ముఖజా 

నా రాళి పొయ్యవచ్చును. కన్క_ యామార్చు!ీ మన్కు వొవ్చక తప్పదని నాకీ నమ్మకం 

బున్సీ...--మంచిద్కి మిరు ఈ 'ేశమువారిని మాకన్నం చక్కలా ఎఆీయినవారు; 
"కావున మారు చెప్పినట్టు ఒజవ్వకొనియెదను. 

“హెదరు.ఎ--మహారాజా; మీరు చెక్పిన అశం థొరవారు వప్కొ- 
లా తమరు కూడా బొబ్బిలిమోది! మాతో రావాల, 

రాజు....సర్వసీద్ధము. మిక్కిలి సంతోపము. బూసిదొరవారికిని మాకును 
మిక్కిలి కృత జ్ఞుండను [ఆక గతము ఆహా! యేసు శాయదృస్దమా! ఆహా! నా (పకా 

లోని బన్లైము డొడినదిరా. బొబ్బిలిలో ఆవలి యొల్టుండి వగలు ర) పెండిండ్లు, uy 

యూనేగింపుం తాండ్ర, పావయ్య రాడు, వచ్చినప్పటికి కని 'వెంటచే రాజామునకు 

పోవును. ఆరాత్రి, తెల్లవాజునప్పటికి ముట్టడి వడిన, కరముజయకరముగా నుండును. 



అన్ వ నమాంక ము | గ అ 

((వ్రకాశము] ఇంతకు పూర్వ మెవ్వుడును మాకు జోస్యులు జయము, చెప్పలేదు, 
_ఈమాటు అటావలి యొల్టుండి సూర్యోదయమునకు పూర్వమే బొబ్బిలివారి కెవ్వరికం 

జెలియసీయక బొబ్బిలికి ముట్టడి చేయుదు'మేని జయ మని మాజోన్యులు చెప్పినారు. 

అట్టు ఆతర్కితోపవతికముగా. వారిమాందం బడుటక్కు మారు వలంతులేని నేను 

సాయము రశరాణగలను. మనకు జయుమని నిశ మిము, విలంబుముచేయు; వ్ న సన, 

జయము కలుగదు, 

హూదరు.....ఆలాో వెల్లాం, ఇందుకీ వోచన యొందుకి ( 

రాజు... మలి మేము విజయనగరమునణ పోము. అందు నొక్క_మొగిని 

శేయుం బవలు నడువవలయును ; మాతురుపులు దారి నడుపుదురు. మూరు త్వరగా 

వ్రయాణ భేరులు కొట్టింపుండు. మణి మాకు సెల నొనంగుండు. 

బుస్ఫీ,-ా హెదరుసాెహెబు, మహారాజాగారిని సాగ నంపి రమ్య. సలాము 

మహారాజా. [అందును లేతురు. సలాములు మార్చుకొందురు. రాజు రాజవరి 

వారము హెగదరును, పర్మిక్కమింతురు. 

బుస్సీ... మనముపోయి మన పనులు చూచుకొనవచ్చును. 

|. (బుస్సీ ప్రభృతులు నిష్కు_)మింతురు] 

రాజు...మోాఠరు వాల వ్యనహారసమర్థులు. వరంగివానిని తణములో ఒప్పుంచి 

నారు, ఈ స్నే హమునకు బదులుగా మాతాతగారికి ఢిల్రసులానుగా రిచ్చినది, రత్నాలు 

తాపిన యీ కెజారున్కు కమర్చందును, మోయొద్ల ఉండవలయును. మా (వశ కాలని 

బులెమున్కు కంటిలోని నలునును, మారు డొడం బెణికీన "వెంటనే మేము ఓవ్వకొన్న మెక 

మును ెగా మాక్ళత జ్ఞ తను మూరే కందుదు. 

_నేవథ్యములో సింభొయ్యి పింభోయి.” అప్పన్న 

ఆఉఆోనుగా పరివారము, రాజును కలసికొనును, 

రాజు... వినుట నఖినయించి] అప్పన్నా, ఎవరిది ఆనవారి * 

ఆప్పన్న సామర్లకోట నీల్యాద్రిరాయనింగారిది. 
రాపోలు మేమిక్క..డ నున్నా నుని వారు దర్శన మిప్పిం చిన సంతో 

షించెద మని, మర్యాదగా పలిక త్రో ష్ నిరా, (అప్పన్న అధి చేయును. 

రాజు... ఓివో ; సంవత్చరళాలము నకు దర్శనము! 

సేలాద్రి,.---ఈదినము మాకు మహాపుణ్యదినము, 

రెజు. ఈ రాక హాూదరుజంగుగారి జమాబణందికా" 

విల్య్మాది .=జూఅపునుం Wy 
లి 



Is బొబ్బిలీయుద్ధ్ద నాటకము: 
Ghd 

రాజు, మేము బొబ్బిలిమాందికి లజాయికి వె్టచున్నా రము. రొయనిరాగారు 

మాతో కలసికొందుఠా ? 

త Te 

ర్, తోడల్లునిమిందికిం దో 

రాడకా రమనెదవె యుచి తానుచితంబుల్ 

సూడవు, ముదుకవు, పండిన 

క్త. (అంటా, సువ _స్త్వమిత్తు రడ, వెపుకు౯. . ౧౮ 

రాజు... సీ పాటియుచికజ్ఞ క మాకు 'లేదందువా "కాని, బ్ ల్ J కొట్ట వచ్చి 

సామర్హకోటను దుమ్తుదుమారము బని 

సలాది, గ CE 

ఆయువుమోందను నాసలు గొంళు, నాలకింపు రాజూ; 

రాయనిమోంికి వెళీనవారికి రాక మ ఆక్కడిది ! 

నిటిబొట్టునె వానకోయిల నిగిడి మొగులుం బొడువ; 

మేటివీడుగు భస్మ కరించుకే సాటి నీకు రాజూ. ౧౫ 

రొజు. (శీచ్చవడి ఆలోచించి స్వగతమా] హో ! రంగారాయని శెర్యమున 

నిళని కెంత నమ్మకము! కానీ! ఇటు చెప్పి వంచిం చెదను, మందనఖముతో, వై ప్రకాశము] 
రాయనింగారితో్ చేళాకోళముగా వలికితిమి. భొబట్బలిమోందిక వోస్తట గ్ వుట అంటు 

యు వట్టమాట నునూ] 

సేల్మాదిి,...కాక నిజమా! కాదని మా కవ్వుజే తెలియును 

రాజు..._[మయోదరుతో, అవవారించి] ఇతనికి బొబ్బిలి ముట్టడిమాట తెలియ 
సీకము. ఇతడే ప్రస్తావించిననో మామాట వట్టివేళాకోళ మని పలంకుము. సలాము, 

పొదరు..__అది కూడాను మాకీ 4 వ్నబాలా 1 సలాం మా ఫ్రిరంగియ?7గా చె 

మేము కల్లినా మని మాకీ తెల్పుతుంది. [అని నీలాద్రి రాయనితో నిష్కమించును. 

రాజు... ఇతండిట నాకంటం బడుట మేలే అయినది, అప్పన్నా, మన దండును 

ఊణములభో కరలింపుము. 

అవ్బన్న.---వలినవారి చిత్తము. కన్ నిష్క_) మంచును. 

రాజూ... | వ వరి,క క్రమించుచు అబ్బా ఎ ఊడిన ట్రేరా నా (మక్యాలోోని బలము! 

వచ్చినట్లేరా నాకంటిలోన్ని నలును! అయినను ఆదిలో అవశ జా అంతములగే -ఈ 



పథమా౦క ము, రి 

సల్మాద్రిరాయని మాటయు అనశకునము కొని, అది నావ్రయోగ మె, అయినను, 

తరలలా సే పచ్చినది. | ఫిరంగియగాదు. 

రాజుహో! | అని ఆశ్చర్యః డి] వమ యీ ఫిరంగి ' అవశకోనములే అని 

సిద్ధాంతము వఎెయుచున్న జా ( 

Ee న మలు . 
_ నొవథ్య్టమున కలక లము వెంట. | 
శా wr 

హాడీష ప హడ్షగానే నడ యెల్లిందిగా, నడ యెల్లు కము మేమూ; 
హడ్వీ నూరయితుంక, న్రూరుహాడ(యితుంది, మేమూనిల్సీనా ఠా కా, 

పడా నడ్యయితు-ది, నడ పడయితుంది, మేమూ దాటీనా యేటా, 

పడా న డా "రుడు పాడూవెడారిగాన నడ యెల్లూ తామూ మేమూ, 

రాజూ... [చెవి యొగ్ వినుచుండి] అపుడే మొగలాయి. వండు కదలినజే! 
అబ్బా! వమి యో కం దర్పము 

శవక్యమున 

గోవిందా గోవిందా మాకు గొంతు ఆ న్ 

రామా రామూ మల్లీ యిళ్ళ క్ రానియ్య్యా వ es = 

కొండ మవ కా క్రైడా నికూ గండదీవ మెడ తాం; 

ఆలుబిడ్డలకి తా. ఆపతి అవల నెట్టవయ్య్యా. ౧౭ 

రాజు...-అఆరనే ! బల్; ఆపహ్నన్న మాదండును గూడ కరలించినా౭డే ; ఇంక 

మేమును క్షణములో కదతెదము (ఆని నిష్క్ర)మించును. 
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కమ ద్వితియాంకముల నడుమ) 

ఖగ "జ శ ia 
జ TO శ రం స్ట 

స్థలక ము... బొబ్బిలి ors 
ఆలో WON rr సు” ~ ళీ ట్ట కును “వలువరు బె హాణులును హణస్తీ లును ప్ర వెం 
MN ర CC Jp Ul క | 

రిక యు” హా మడక ఇ. త. Mere os చే సుబ్బున్నా, త్; రై pn చలం * రె భూరి సంభవ అ స 

లో య వర ఉన్న వా 
సుబ్బన్న +. నే పెరి కొ లెక్ట ఇ పట్టుకో లేదురా, రానుయ్నా,. జోసడు వరహాలు 

వేశారు నావొడిలోేం 

ఒక బా బె హా లిం | శ 
పోక స మ వా ait 
శ్గ్కి కను వరహాలు ఇయ మాడం వ క్ర అశ్చర్యమా | మానం 

దో షు వదలు ఇచ్చాడు, ఆమహా రా వెదదొ సర్థారావుప్క వంఛచాళతాయసని౦ం7గాఏి 

శిశువు ఇతుకొని యుండ} ఇదుగోనండెయి మాతు మొ”గా 

త్ 
యళ 2 అలాల 

యాూః౭డాన్ క పోడు 

మామగారుష మా కయ్యడం మెం విన్నారు! క చంటిపిల్లకి ఒక దోకెడు. 

రామయ్య... చంటిపిల్లకే కూడా దోశెడే! | అని ఆశ్చర్యవడును,. 

ను అశ్చర్యమా! నాచె వ్రీలిక్ ఓ కదోకెడు వరహాలు ఇచ్చాడు. 

“చూలాలండి అంటే. “ఆ! అలాగా! యాగుంపులోే పాపం చాలా శమవడ్డది!' అని 

“యించాండి, అమ్వా, పుచ్చుకోండి, గర్భ ములోని శిశువుకోనం పు చ్చుకోంజి;” అని బతి 

మాలుకొన్నట్టు కడుపుళలోవలిపిల్లకి ఒక దోసెడు ఇచ్చాడు మహరాజు, (తోడి స్త్రీల 
ద క్ల వ అ sR na NS అ; ఇ ర్ అద ష్న ణ్ డద్దుశించి రండ గో పొలస్వామిగుల్ల్' వదడుకొంచాము, స నిష్క_మింతురు, 

రామయ్య = క "నుగాని, యాఖభోేజనాల వెత నాపొట్ల కగలివోభూ వుందిరా! 

[దినస్వరమున వమోయి ఖీముశంకరం సీవ నేలా గుంది? 

జ గ్లో వ అంతర రంల కాం క “గ్గ వ జగ, ఫీమ__నన్నా తిండి వాట్ట వగలడ మెమివ్న రొ నాగమ్మా! ఆకాడికి నాప్పు 

విరగొద్దుషరా, నావృష్టోప్టైనర్యంక భోజనానికి ' అలా అంవ్లే తెలుసునా ? వీపుమీద 

సేద్దికే, క్రింద మెతుకులు వ్రడాలి; మెడమోద క్రొ డిత్కే నోట బ్రూకలు రాలాలి, 
అ థ్ తా లేకుందా వుండాలి భోజన హ్ వీమంణబావోయి న న 

సోమయ్య,..__.-అఘోరింఛావు లేవోయి! వృష్టాస్థానిన యింత బడాయి అయి సే 

నా నఖశిఖ పర్యంత భోజనాని శేమంళావు ! (వృత్తికే తే కలిగారు ప్రాడ ప్రఖ్నూ 

ఛ్రవృళం నో గ్ కల; ముక్కు మవలిమి జే పీ ప్రశశెష్యు చ్ ళ్టానా న 

bt హోమ స్వా నీనఖశిమోసిెకే ముంచ we షస ్ఞఇమూయి? మా ఆన్న 
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భోం చేసిం తర్వాత జుట్టు మెలే స్తే గంగాళం భృవ్వళం వస్తుంది. వెంటి చమట తుడి స్తే, 

మణుగు నెయ్యి ఆఅపుభుంది. పెదవి వీడి శే చై ద్రం యనం; ఇ త్పిమోద గుది ప 
UD 

కెంతుముక్రు_లలోేనుంచీ, దడదడ బూళిలు ₹ లాయి, యమ ఉవతఠలారా ! మా చేం 

తిండిరొ మా అన్న ముందర! 

న 

10 

| క్ టి = హ్ యో ల x సుబ్బన్న.._.ఒర ! అవ౦ క్ర స్ట వాళ్ళ్కందిప్రైట అన్న స్క గిలీనవి ఎరుగుదువా* 

ద్రీటలు శ్ర, పృగులుభూవుం ఛే, వెదురు చేసినఇల్లం చుకం Fe బౌంగులక ణుపులు కాలి గు 
ల 

లఛూవుంఛ, పృట్కప్ర్కట్యా, oy టటా, ఆసి యలాగ్గా అశాదో, అలాగ అయిందిరా, 

చవులు గింగురు మని పోయినాయిరా? 
రామయ్య... మలరీ అందుకే శండువందలమంది వడ్రంగులు ఆపె పెద్ద పెద్ద అప 

థాన్ల గార్లకోనరం పీటలు మరమ్మత్తు చేస్తూ వున్నారు. 
ry [a శో స్తు జ హి దు వణ NN సుబ్బన్న ఆది సే గాని ఆ శతబూచె సహ్మనృబూ = గాళ్స్ పందిట్లో నందు 

సంపలమందిని విస్తళ్ల్ కాజ్ఞుంచి యుడ్రపట్టి మోనుకొవెల్లి చేతులు గడిగినారు, చూశా 

వుషరొ! 

సోమన్న... బెనుర్కా కోటలో రాయనింగార్హకు "పెళ్లిళ్లు మనకి యిక్కడ 
చేతివరదమూలంగా వి సళ్లన్నీ యేకమె ఒంటే బువ్వంబంతి అయిందిరా. పెద్ధ పెద్ధ 

శా స్తుర్లవార్ధం తా, కచ్వులేదు తినమన్నారు. మెం యొంగిలిమంగలంగా భోంచేశాం. 
వొకచేత్తో వఐస్తష్ట కొట్టుకొపోకుండా వట్టుళొని, వొకచేతో భోంచేశాం. అందరం 
యవరి వి సట్లో వాళ్ల మే భోంచేశా మని చెన్ప లేము. 

| అందణు wo చూరురు, 

| అంతట ఒక బ్రా,హాణుండు పూార్లుచు ప్ర వేశించును.] 

పార్టు a ము హమ్హా | అక! ! 

ఇతరులు... యేమయ్యా, దొర్లుభావు? యేడున్నావు! 

పొర్లు బూ [రో (జుచు] ఖ ఖ ఖడుఫునొప్పి ! | 

సుబ్బన్న +... అయ్యా, నాదగ్గిర కడుపునొప్పికి మందు పుంది. ముందా వొక 

మాత్ర మింగ్కు మింగు, తరగా మింగు, [అని ఒకమ్మాత్ర తీసీ యి చును 

వార్లు బ్రా, _--మౌ-మా-మౌా.త్ర,క్ నస అసుర అయ ంచే నులి "దరి డం a భూ 

భూ=లెలు తిననుషయ్యా స 

6 



32 బొ బి లియుద్ధనాటక ము, 
నా 

నుబ్బన్న.--టీయి, నియిల్లు బంగారంగానూ | ఇ దెక్క-_డి ఆబ + భీమయ్యా, 

రామయ్యా, ఇకణ్ణి మోసుకొనివెళ్లి, మా రిద్దబు నిన్న యిలాంటివాళ్మై ఓకళ్ణా వడి 

వేడి అట్టు కడుపుమోద వెయ్యించ్చి లోవలినెయ్యి కరిగించి కడుపు సాంచి, 'అ్రతికిం 

జాడే రాయనింగారి వైద్యుడు, అతడిదగరికి వట్రండ రా; "లేకపో పె, యితే డిమూలంగా 

రాయనింారికి బ్రుహుహత్య వొన్తుందిరా ! 

రామయ్య, భీిమయ్య.==క*నురా ; 

[అని (బ్రాహ్లణంని రుడ్డివట్టి మోచుకొని నిష్క-)మింతురు. 

సుబ్బన్న. ద నిర రిచి కా వరహా చో "వ్వున 'వెయ్యిన్ని నూట వదహోర్హు 

౦ పాదించినాచేే పీయి బాబో! ఆబకానురుడు వెంకన్న వొస్తున్నాడు ! 

(అంతట వెంకన్న ప్ర వెశించును.) 

సుబ్బన్న .=ణా వెంకన్నా, వీమయ్యా, స్ వెయ్యిన్నీ నూట వదసోర్దు మాకు రవంత 

వెంకన్న ..అవి నాభోజనం మోద, కంచాలు ఫెవ్పీన కవికి కంచాలు. చెప్పిన 

నాడే కవిగచా, అని, ఇచ్చశా. 

అందు, =వహచ్యా! వహవ్యా్ట! భోజనరాజవయి నావే! నవయ్యా, ఆకం" దాలు! 

వింాది. 

'వెంకన్న.=ానినండి మణీ... 

కం. వెంకన్న తండి జూచిన, 

నం కాళమ్మకును నై నిత వమరగుంజ వడుకా; 

రంకును బూరెలు మె క్కడు 

dis జగములు మింగు విశాషంతకు(డుకా | ౧౮ 

ఆం దలు, శి బలి! ఇంకా మల్; 

వెంకన్న ..._వినండి మలరీ: =. 

కం. జోటగల యాన కాయలు 

పూటకు చెంకాయ బౌండ్రములపాటివి నూ 

జాంటవ్లు వెంకన్నకు నని. 

పాటిత దధి గండ విభ, భ_కృంబునకు౯. ౧౯ 

. అందణు,....వవహావ్వా! వవావ్వా! ఇంకా మజి ; 



'వంకన్న.---వినండి మతి, దీనితోసం. 

కం. గారెలు బూరెలు వె నీ 

నోరన్ నేం జాడు, నర్జును(డు సూడం గ 

బోర హరి విశ (రూపు 

నోరుల నతొొహొణులు ధణుల్ బలె వాలుక౯, BU 
Ne 

సుబ్బన్న... వెంక న్నా, ఫోన్ 'ట్రుకొన్నామవు “దొ యింక కష్టపడి తిని సంపా 
దించిన 1116 ర్లున్ను + 

వెంకన్న. రేపు మళ్లీ తించా . రోజూ తింగా. [అని కుడి రొ మవ్బ లిం చును, 
అందజు. -_ ఓీర్నీ యిల్లు బరిగారం నూ! బకానురుండ పురా? ఆని నవ్వుదురు. 

[ నేపథ్యుమున సుణీల్ ఘుణీల్ ముణీల్ నుని ఘంటాననములు, 

సుబ్బన్న = [పరికించి] నం బరుప్పు లోయి, అని? యునుగలు మోనుకొసి 
ETE కా. కోట్నవెపు వెళ్ళుతూ వున్నవి? 

నెంకన్న ఈరాత్రి వూసేగింపు కడా ! అందుకోనం బౌణసం-చు చెన్న 
పట్టంలో చేయించి, విశాఖపట్లం నేవునుంచిన్ని , ఫమునివట్టం లేవునుం చిన్ని రప్పించారుష. 

రెల్లు పదలనయ్య్యా. రాత్ర ౦తా మేలుకొని వూరేగింపు చూూతాం. అందు 

 నుబ్బన్న__వహవ్వా! పహచవ్వ్వా! యాయుక్సవాలు ముగిళి౦ దాక చేను యవ 

కోణం యివ్వు డే 
గోపాలస్వామి గ్లో ర్ి జగ్ వదుకొంజాం రండి. 

ఇతరులంజ అది మంచి వని. [ఆని ఆందటిను నిష్క_)మింతుగు. 



ద్వి తియా౦కము. 

ఫలకము;___బొబ్బిలికోట = అంత ౩పురము. 

అటు ||| జీ క్. wr wre, fr శ్ శీ పె త EF వి ను స 

ఆలు ఛాత్యు వపంచికొదూ రలును చదానజనమునసు ము ంతుదు, 1 

గాలి నిర్వర్థించి ఈ హో | ఊరే పకన మహాలుదరా ad గాక డం వచ్చినది .! 
ఖ్ రించి న 

సలా యెంతర య్ 

వొండదలానా, మో రందణు కికీల కడ నిలిచి “en గావిం చుకొనుందు. (అణు 

నవషతో తుజ మూరు వెలమక న్యలు, ఒకొ్క_క్క_తయు తనభర్త రను మా శ్రమే చూడ 

సొందజుకన్యలు---[ చిజునవ్వుత్ క్ట 'నెలమకన్యలకంట! ఇతరులువీల యగ 

బడుదురు ? ఇకరులకంటికి వా రేల యగవడుదురు ? 

అసె ఆందణును వర్మి కృమించి ఊరేగింపు చూచుట నఖినయింతు 

రాణీ... పీసీ  దంకడుల he సికు నీలినవారు చటువులు చెప్పించి సెద్దదాసి 

గా ఈముద్దరాండకు ఈయూ నేయింపులోని విశేష 

గారియానతి. మలిచి త్త్గిం పుండు. 

క ఆకార చాణము లవే 

యా కాసంబునకు నెగన్సి, యమరులచెంతకా 

రాకేందువులుగ, బాల చె 

వాకగులుగం జెల్, కలయ బ రషడుం గనుండి. 

కు ఉరీంమ న ఇ కూ. 

శా, వయు వన్నె సులోచనం బిడుదుమో యీ చుట్టువ ట్లవ్వుజే 
వి mn 

“శతాని మో గనంబడుం. గదా |; యౌామాత్ర, మె గా కివీ గ 

స్బాయద్యన్షము లామతెబులు చ కాశం బొంద నా తేజులకా 

మ్ల యెల్లకా స్ఫుటదృళ ఏ తావిభ వముకా గాంత్యుచ గ్న/యంబుం గనక, 

చెం డ్లిగొమారి కలు... వేంకటలతీ మహాకపీశ్వరు రాలుగా నున్న జే | 
లల 

వంక టు, అజ మరయు పు... 



జో షల" శో శా 

య. క. గ్ 
॥ గి 

గోరా on Pe 

పం యా ౦ క ముం, ప 
(| 

టా" 

వా, ఊరేగింపువి కొన్ని యె క్టైదుట నచో లా రాదర్శ బం 

భారూఢథంబులొ, యుత్స వెక్షణముె నాకంచె యేతెంచనో, 

౧ “లీ అ పము డి సో జ అంథ Aas i రి గ) ఆలీ a 

న్యా రంభొర(సుల౯ మ బాం, ప్రసభ మంచారంబు నింన్రాశే (ముకి 
పు 
వ్ 7) 

శ ( 5 సల hie ల సా 
భారిన ధము నిందనింధునముం జూపుకా బెణసరణా యిటకా, 0 ప హ్ 

య భా శ ఖో జరగా ద అవ నే ఈ. బంగరువన్నె పాము లుకువర ము లురగరనుండి అచ, త 
Se Bh స య కన: 

తృంగము6 బాయ క దివిక్ జాగ, దిశాతతి మూయ, వాని ది 

_ రాంగము లడ్డుగాం గడుపులం దుణురేకులుం బడ్డు తేక యె 

బంగరుగాదెలో నడుగుయటటిన శె వడిం బోలు గా లెడికా. ౨౮ 
ర లా 

రాణి. సరనురాలకే వేంకటలతీ. నద్యరూపమున నించుక మాకు | శృవణముల 
నమృతముం గురియింప్రుము, _ 

a 

కాగికంపులోనివలనం గల చిత్తరువులు బయలిక్ 'వెలుంగుచుండ్క ఉళ్చవ దిదృతు పళ 

మిభునాథిష ల ఏిమానంబుల చందంబున నందగించుచున్న వి. సమలంకృతంబులును ఊపరి 

ని స్తర్లోధభయ పౌర్ళ గ్రలంబమాన రత్న కంబళివిరా జితంబులును. వరొద్యధిష్షి తంబులు స్ట. 

యాయేనుంగులు ఈవీథపొడుగున మి న్న౦టుచు నూ రేయగింపు నడ చునొొస్నిదము_మహో 

సరులు సవత్సంబులు (2 రాయనిం7గారి పాపున ఇంద్రుని OEE సిద్ధవిడ్యాధరా 

ద్యధిప్పతంబ్బులై జో తిష్మత్యాది జేదీవ్యమానంబుకై యేచ్భసంచార భొగ్యంబు 

ననుభవిం చుట యో నాం-గన్నట్టు చున్న ది. [నేపథ్యమును బరికిం చి] మహాలట్రే డర 

నింపు నున నగరిదర్వాజాక డె వచ్చి నిలిచియున్నది ; మజుబాణి జరుగు చున్న ది. 

"పెండ్లికొమారి ళలు.._. వేంకటలల్షీ ఆ మేజువాణీలోని పట మాకు తెల్టము 

గాక యున్నది. దానిని సీవు యథోచితముగ అభినయ పూర్వకముగా ననువదించి 

మావీనులకు విందొోనర్వుము 

వేంకట... దొరసానులయాజ్ఞ , చి త్రగింపుండు. ఈ గేయము నాయకుని మ్రోల 

ఏరహిణీదూత్యు క్లి. (అని యిట్లు పొనును. ] 

 (రోయము] 
వి తరి నీమోందం జి తమి డిన యాత త్ర ము వినరా! 

నానామి, డ్రి త త్తలు ఇ శ అ 

క్ల 



3 * ర్ చొ ఠా + 2 | | అ ర 

sir HEN త CD ఆ నాలు వ నయ. 
ర. 

చి తజు ని కాశ హత్తి సొలసీ సోల్సి మిత్తిని దలపోనెరా | 
ఫలి అజాయ 

నాసామి ఆ మీత్తిని దల ... 

“వల్లభు నిమది క ల్లని యెజుంగక చెల్ల ! కల్ల మైతి నె! 

ఓ ఇల! తాంజెల్లం గల =... 
౮ ఏల్ C౧ 

వంత కౌలము నేను జింతించి నవి యెల్ల గొ ంతేమ్మ కోర్కు.లరెకే 

కీ ఇల ! ఆ గొంతము కోర్కు. ౨.౯. 
(౪ అను 

_సారసా శ్రీ యిట్లు జకరుచు నే నిన్ను గోరుచు నున్న దొరా | 

నాసామి, నీకా గోరుచు కత 

గి యం అ w= ( ము త్తచ కోరాక్ష గు గ్తంవు గాజులు గత్తిగ రాలనురా = 

నానామిగా గు త్రిగ రా... 

ఉంగ రా లు శేల ముంగాము రాలైె న సింగారి గందువురా; 

నాసామి, ర్ నీంగారి6 గం వవ 9 

నన్నెము శతెసఠాలు సున్నము యినయా కన్నియ. గందురా-రా 

నాసామి, ఆకన్నియం గందు ... 

(కిరంగి యగాదు. స్త్రీలు వాల్లకల్లోలవడుదురు. నేవథ్యమున] ఇదెమి తమ్మ కా 

ఊరిబయటినుండి యెంత వివరీతపు ఫిరంగి మోత. వినబడదు చున్న ది! 

వంకట [ఆలకించి నిర్వర్థించి, రాణిని ఉద్దేశించి] ఆమ్మా వఏలినవారు వెంగళ 

రావ్రుగారితో ఇక్కడికే వచ్చుచున్నారు, 

[వేంకటలత్మ కచ్చ అందణును నిష్క_)మింతురు. 

[అంతట రంగారానును 'వంగళ రావు సంభ్రాంతులు గా ప్ర వెశింతురు. | 

టే 

క. దీక్కు_లవియం బాతాళము 

స . ర జ షు టల 
్రుకశ్రాదలలో గడ్డ గడ్డగా ఘూూార్జి ల్లి నా 

యక్కు_గవి నాచ్చి సరవి౯ 

దక్కుండు తక్కుండయిమోత తడవుగ డిందెక. అక 

వెంగళ... ఇదేమో వివరీఠతము?ా నున్నది. 

ఫ్ పూ దూరు చు, శ్ 
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శి ద రామా &” i రంగ... వంక టలథ్ము కన్నీరు తమ్ము కన్నులు, కడుగుకొనవలయును. 

వ he అగ "వెంక ట.=బలినవారియాజ్ఞ (అని నిష్క_)మిం చును. 

రంగం. తమ్ము జ్వా ఈ 'దాబామోంద చల్లగాలిలో కఘూర్చుందము, 

(ఇద్దజును ఆరోవాణ మశేనయించి పరిక్తమించి కూర్చుందురు._| 

వేంకట. [పవళించి నే వన్ని రు. 

[అని పన్నీ టి కూడాను రంగారొయనిచతి వచ్చును, 

రంగు=ణ|[కయికొని -చల్జుకొన్కి కడిగికొని, పస్నీ టిగిండిని "సంకటలవ్నే చేతి స స 
కిచ్చి] వేంకటలట్త్ర, నీవని నీవు చూచుకొనుము. 

C ది వ లర గ వేంకట...._నిలినవారియాజ్ఞ . | అని నిష్కు_ )మించును. 

రంగ.._నమి తముండా, ఈరాత్రి కరర్పూరములు వేసీనను అ త్తరువులు పోసి 

నన్కు కాగడాలు మసకమసకగానే మండినవి ! 

"వెంగళరావు... అన్న య్యగారూ, సిద, లేమి మ మనక నులు మసక _లెనందున 

వ్ ట్రైగకణి యుందడుునుం 

రంగ... కాదు తమ్ముంజా ; జ్వాలలు ర్యాత్రి యెల్ల -వీలికలు చీలికలుగాే 

[ నపథ్యమున నాభత్తు భాయింపంబసును,] 

రంగ==ఫ్లీమి తముండ్యా చేయడు మననాభక్తు రోదనమువలె వినంబడు-చున్న ది ! 
[ఫీరంగయగాదు. ఇరువురును అడిచిపాటుతో శ్రవణ మభినయింతురు, 

రంగం=(ససం భ్రమము) ఇదేమి గముండా! జొరిబజయటనుండి “వెండియు ఇట్టి 
ఫిరంగిమ్రోంత వినంబడుచున్నది ! తమ్ముండ్యా ఇది. 

సీ కల్పాంత కాలంవుం గాలుమొగు క్షౌల 
ఉలి ఏలి 

నొక్కు_మ్మ డగ గనాడ యుటుముటాకొ ? 

తయమున విశ(ంబుః గాల్చుకా లాంతకు 

గళగహ్యారవు మవహాగర్ణయొకొ.. 2. 

కంబాననుండి రక్క-సునిమై 6 బడు దంభ 

హర్యతు ఘోరాట్లవోస మొక |? 

చెడదంపు స్ట సరగ ఇ ప్ర బడబ గ్న్న "వెడ్ందఫిరంగి యె 

మొ_త్రంబుగా మోత మ్రైయుటొక్కొా | 
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తే ఎత్తి వచ్చెనొ కూళరా జిట్టిహదన ! 

నింతటి ఫిరంగి యాతని కడం జెప్టము 1 

తమ్ముడా , రము మునమె బేతాళబుళజు 

నెక్కి. కనుంగొంద మోవింత యేవుొు యిపుడు. ౨6 

రా కముండ్యూ రౌ, కుతాళునిబురు జిక్కి ఇచెమో చూతము, 

. [అని బురు చెక్కు-ట నభినయింతురు. 

"వొంగ ఎాాఆహాే $, ప్రొద్దు పొడుచుచున్న ది ! వీశటి చేదరు చున్న ది. (నలుగ 

పది పరికించి అన్నయ్య 'గాందూ, ముట్రడ్ . ముట్రజి 1 ఆ మయేనుణ లేమి ! భెరా |! 

పసన "అమ |! ఆట “15 రిరంగుల బారు లేమి. ! బన్ని జరాలు | ఎన్ని జెరాలు! 

అంత ర పను | జేవ అవభారు ? 

సీ వీిరబొబి లి యిజే వేరుపాందినలంక, 

యీ రాణువె యకూపార చొర | 

కాల్బలంబు ల యుదకంబులు, మేల్లురం 

గంబులే ఘనతరంగంబు లౌర | 

వాటంవుడెరా లె వట్టి మేఘంబులు , 

మకెభములె నీరువుబ్బు లౌర ! 

కడిది ఫీరంగు లె కాలకరాటంబులు, 

కె దువులె భుజంగంబు లౌర | 

తే, అవలిదరి లేదు, గణుతికి హద్దు లేదు, 

కనను, విన, ముట్టిముట్టడ కలల నై న! 

చెవరా? వీ రేల వచ్చిరో శ  యెటులోవలియు 

దిగుచునే యున్న దింక న ల్రెసల దండు. ౨౮ 

రంగ... వరికించిఅవును తముండా Fr ముట్టడియె ! ఇంకదండు విజయరాము 

నిక్ లేదు. మణి మన శెవ్వరును పగవారు లేరు. వీ శెవ్వరు. 
పృతీహోరి. [ప్రవేశించి] జయం జయం శ్రీరణరంగమలు బొబ్బిటినుసో రాజ 

రంగరాయమహో, పృభువువారికి, జేగులు వచ్చినారు. 

రంగ వేగులకు నేండు "తెలుస్రుడు లేకయే [ద చేశము కనా కయ ఈ 

ర్న wr Aw re 
క TN చ అ జ ప మిం యను, 



ష్య తియా ౨క ము. 29 

సింతురు. | అ దన 
రం, 6 
ల 

వేగులు,ఆూమహో ప బొ, జయం జయం డలినపారికి. విజియరామరాజు7గారు 

[అంతట 5 ఏేంజుచు పగులు 

శొబ్బిలిమోదికి కరానులని తచ్చి ముట్ట డే: ముంచినారు. లయ డా వెలు గోలకొండ 
జ్ ఢి. 6 లో 

పండు 24 వేలు రాజు సిబ్బంది. న నా. బైటికి "వెళ్లడానికి బైెటిపురుగు 
A oe, Gl జడ న జ 

జ లక్ రావడానికి లేదు, 

రంగ ఇంక నే మయిన మోకు తలయునా ( 

వేగులు.._ముజమా తెలియదు మహావుభోం 

రంగ.మణీ పఫొండ్కి మావని చూచుకొండి. __ [పగులు సష్కు_)మింతురు. 
ల heb Hermes అ టుపవొముం క ఫై జ రంగ. త ముండా నాయెడమబుజము వట్టుకొన్యూ, క్ల ర్రళ్లి వ 

చున్నదో చూడు. 

వెంగ.. [పట్టుకొని పరికించి | అన్న య్యగారూ ! మన కిది శుభశకునము, 

ఏిజయరాముని కైన దుశ్శ్ళకునము. కావున మనకు వీరన్వర్ల మునకు ఇది సూచకము, 

ఇందు"కె చింతించ నేల! 

రతన్ అహ కా శత మ్మయ్య్యా, ఇ దేమి నాగుంచ్రాలు కొట్తుధ్వని కోటతలుపును 

Ngo ండ్లతో నొట్టనధ్వనివ లె sla ! నీకు నినంబడుట లేదా ? 

'వెంగ.ఆరమరు దిగులు వడుచున్నా శే అన్నయ్యాగారూ ! 

రంగ. పో ! ఈ సమయమున పొజు సయ్య లేకపోయెను సదా 7 తమ్మలడా, 

అతడు లేమి , పొణము లేసియే గడా | 
లో 

వెంగ...-వీమి అన్నయ్యగారూ ! ఎన్నండు లేసిది జీమురు ఈ దినము దిగులు 

క 

పడుచున్నారు. 

రంగ,ఆాదిగులు కేమి తముయడా ! నమయ ముట్టిదిగా నున్నది చనాతమ్మం 

జా ! మన మేమి. . 

శా. పాఠరావారముం ద్రాగివైతుమొ! గరి వాతంబు భతష్షంతుమో ? 

తా ౭౯ బొబ్బిలి విడి యిపుడు నిఠాశీ, రాం నం. .. శై ఫు) సె యాని చి త్తంబున౯ 

అయినను దిగు లనంగా నేమి తమ్ముడా | 

వీరం బేదుదుమో? దురాన నరికికా వన్నితృుమో!? నము)?ంజౌ” 

"వె 50 గావ మొ? యట "కీ పొర ల చెం 'బెణంబు ఫొలో )దుమో., ౨౯ 
గు టో లం క 

వా స్తవస్థితి నర పికొంట తెలి గాని దిగులు గాదు తమ్ముడా ! మక్కి మన 

మిక్కు_.డ “కాలహరణము “కొకికొనం గుడు. “వ ణములాో నామ తీర్గ్లము రానిచ్చి 

ళీ 
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ను సభకు రమ్ము. తమృుండా నాచురువకు రమ్ము. (అని స్ 

కప్రుంగిలించి | జేప్రు ఉందు మో, ఉండమో |! ఒక త లీక డుపునం బుట్టతిమి, ఒక్కటి 

మనస్సుగా ఆకా బి, తికతమి. తమృందా, ఎన్న (డైన సీయుత్చాహములకు భంగము 

జేసియుంటినా? త లగి క మయినం గొజఆజంత కలదా కముండాో 

నెంగ.నీమి యన్నయ్యగారూ ! ఇట్లు వలికెదరు !. తమువలనను నాకో భంగ 

మా ? కమవలన నాకు కొజంకయా ? బాలుండ నెన నాదుండగములను, తవ్వులను 

మన్ని ంవవలయును, 

రంగు---నీవంటి తమ్తుండు వాకుం బైపుట్టువునం గలుగునా 1 
నంగ. చేశే మెజుంగుదును ? ఎట శైనను తమశుతక్రూూషకు గాక నేను 

మా క్యా కము దనుక దగ్గుదునా [i 

రంగ__రమ్హ తముడ్యా రమ్ము. (అని కన్రంగిలించి ముద్దుగొని) దైన్య 

మని కలంపకును, "పేరుల మయినను మనుష్యుల మే గదా ( 

[అంతట వెగులు వెగముగ ప్ర వేశింతురు. 1 

పేగులు... ఉయం జయం నిలినచారికి ! మహాప్రభో, ఎదిరి దండుంగోని తల 

మానునులని తెలుసుకొని వచ్చినాం, మహాప్రభో 

రంగ... ఎవ నెవరు |! 

వగులుంయఆానముహో ప ప్రభో, ఒకడు విజయరామరాజు. 

దం గ. న్షగకము | అతండు కూడ నొక తలమానిసీ యంట! ఈ మంనోత తత 

గనే క్రలలేనిమానినీ జు. క్ చ, "శము] ఇళరులను చెప్పుడు. 

వేగులు.___గేోలకొండవారి యీపౌజు కంతా మొనగాడు మూసా బూనీ అనే 

ఫరంగిదొర. వారి ఫిరంగికి దొరని కోట యీదేశంలో లేదట. చతూదరుజంగు నాయెబు 

అతనిక్ దివాను, నళ్తాష్ద మరాటి భూములు, కల్చర్ల సంస్థానము, sass 

కొట్రన మానులంట 'ఇంలేనండి యివ్పటు టికి తెలిసీంది, 

రంగంఎఎసలరే పోయి రండి 

వేగులు,.__నీలినవారియాజ్ఞ . (అని నిష్క్ర)మింతురు, 

రంగ. వీడు మాటులు sar నేను జయించితిని, ఈ మాజు నన్ను ఇతండు 

తొక్క్వెచినాండు. సోలకొండవారికి నేను వీమియు ఇతనికన్న అవరాధము. చేయు 

లేదు. పేమ్మ_న్సు ఇతండును ఖెల్లింవనివాంజే గదా ? పీరు ఇతనిని మాని నన్ను ముట్ట 
డించుట చూడంగ్యా ఇతం ేమో క్యుట్క వేసి వీరిని నామాందికి తెచ్చినాం డనుట నిశ్చ 
యము, ఈరాజు సమయము వేచి నన్ను . చిదుగం సొట్టనాంను ను, పెండిండ్ల నసనుయ మిది 

శ? 



ఓ 
న్ న్ ష్ 

ఇం తా యాం ౧క ము ప్రై! esl 259 గ O88 Ne అ] 

Po 

తనకు మంచిసమయ మని ఆలోచించి యిపుడు ముట్టడి తెచ్చినాండు. న్మిదృలో సీం౫గ 

మును పట్టినట్టు నన్ను తెలియనీయక పట్టినాందు. అహా! బయట ఏరు ముట్టడి _వైచు 

చుండగా లోపల ఊరేగింపులు ఉత్సవములు చేయుచుంటిమి. సో ! చైవ మతనికి 

ఇప్పటికి ఇంతమ్మాత్రము అనునూలించినది. కాని యుద్ధమే జరుగనీ, ఈ చరానులు 

నాపోటు నొళమాటు రుచిచూకురు గాక కాసి! ఏరినంఖ్న జాం చ్చయిననేమి! 

వెంగ.-- అన్న గారికి విన్నవము జే నుండల తమరు ఫూనుకోజేల ! ఇప్పుడు 

శమ నిల (నీ న. Pes) 

వసువ నిం డినయీ హపౌెౌంజుచ కటికి నెం బట్టపగల నయ్యుద! 

ఎడ లేక చెరిగిన యీ దండు కాటికి నెరగలి నే నయ్యెద! ద! 

చలియింప కున్న ౧౧౮౫౫ నైన్వమె ఫఘములకు యుంయావా యున నయ్యొ 

అద్దరి లెని యీ ల రినేనాం భోధికి నగ_స్త స్తక్టి ముని నయ్యెద? 

చెల వీయవలయును. 

రంగునీ వుండగా నాకేమి వని తమ్నుండా * కాస్కీ అగడియ రానీ, మణి 

'వెంగ అవను గారి యాజ్ఞ, (ఆని నిష్క_)మించును 

రంగ,..._హో | ని ౫ నాచేతికి అజట్న సమరము పానంగినది. విజ 

యరాముని గిల్బిన “సెమి క్ర గ్ర నాపోటు ఢిల్లీగోలకొండలలో మాయ సెలంగును గాక! 

పెండ్లికి తరలు రీతిగా పోరికి తరలెద. (నిశ్వసించిి హొ! నిన్న "పెంట్రంద్దునేండు. 

మరణములు! 

ల, కన్న వలపుతోోడి యన్ను మిన్న ల "a 

శల గొనంగ వలసెం _గదువులను న 
లా 

లు. శ కంకణంబు విరకంకణముగా 

జ! యువలచత విధి దవి చ్చు. వ 

నిమి యానూనవ జన్య ము , 

ఆ, అంతలోన నెలయు నంతలో వు మ? సును 

నంతలోన వాన యంతం విడుగు ; 



Se బొ షై పే యు ట్ట నాటక ము, 

బండి నిండి వజచి గండిలోం బడినట్లు 

వడియె నౌర ! వదని బాలికలకు. FF 3౧ 

హో కోటలో ఉకేశంపు బయట ముట్టడి ! 

ఆ, మధువు క్యా యాద మజుచ్చి మత్తాగి ని, 

యౌాటనాటలందు ననంగి వెనంగ్, 

కేదియాంద్రు గండ్లు గారిలో సుఖముండ 

బయట ోగారుచిచ్చు పృబ్బి కొ"నియె 3.౨ 

ఏమి యీా బె వమాయ ? 

ఆ. అకట | నిన్నం బెండ్లయైన యిందరు బాల 

"లేమి వెలితి నోము నోమినారొ | 

అంతిపురములోని హలకలో లంబుః 
Cn Cn 

కారజనుల గోడు బట్ట వసమె ? . ౨ 3 

ఆకాశమున చూపు ని లీస్ | విజయరాము.డాా, ఇంతవ ని చెసీన నీవు నాచే 

నేమి గతి పొందుదువో ? త్వరగా నామతీర్ణము కానిచ్చి= ఆహా ! నీమి ! 

ఓరోర్కీ నానగండా యుదురుమిడుకనీ 
న టా? యూరి కే చె తి వ్ర? 

కూరా, మే ముత్సవ వ్చగు,ల మగుటను నీ 

కుకా జయం బబ్బు నంట్రా ( 

సోర్మా మా ఇకొల్చువల్పుల్, పొడుచు కయిదువుల్ 
పొల్లు లై పోయె నంట్రా ! 

చోశరా ? మామోాంికికా ఫాంసులను బదములం 

జొచ్చి “రయ డెచ్చి త్ ట్రా ? . వళ 

ఈర్మాలి, భి యిట్లు ముగి సినది :---అస్టానము చేశదను, (అని నిష్క)మిం చును. 
2 కక వోలకుప్తా వైవో వనుక దిక.. ఎ ఎన. TE ETT TTT, TE 0 rR Eng er RTO, Mal rare ai inn Mere se sear ae ee wet 2. ఇ మొ; 

and Ay, 

శ్ పా, దావవహ్నా 



ee wD ర నో wr హా మ ౮* లో | [ద్వితీయ కృతీయాంకముల నడుమ 
విష్కంభ ము, 

సలకము:....పెదవెయణుపు § [| ఫ్ర పెద్ద ఎయిపు సెరౌటు సం! : 

'కతివయ ,బావాణులు యభి సోచికముగ వష జ 

వదాంతి...కాత్త్రులగారూ, అవు నయ్యా, సీమాట నిజమే ! ఎంత దండు 
lh 

ఎంతదండు ! విరు ఈవెజుప్పును ఈ కస నుగూాడ చుట్లసెసీనయొడల ఊరికి ఇప్ప టీక 

ఈస్ళ్టు దొరక క పోవును. : 

శా న్త్రీ-=వే వేదాంతిగారూ, ఈమాణలు రాజు మంచిరాజసీలిని పృయోగించి 

నాడు. పెండ్ల్డిన మయ మగుటచేశ మనదొరలు ఎదిరి పోర జేర రని, మనయూరిమిందికి 

ఈసోలకొండసిద్రలను మాం(జును తెచ్చినాండు. (అందజి నుడ్దశించి] అయ్యా, బ్రాహ్మణో 

తములారా, మన్న ప్కభువునకు జయము కలుగునటభ్రుగా ఈనమయములో. మనబ్రావ్మాణో 

పొయములు ఎవరికి తెలిసీనవి వారు చేయరాదా + పురుష పసృయళ్నముచె గువా 

దోషనులుకూడ తొలగి మేలు కలుగును గదా ? 

కా వనం ధర్న జగ వ. ఆ, వ్రాత దైవ మండ్రు,, మంతం బౌౌరువ మండు; 

వ్రాత ప్రబలమేని చేత నణంచు 
వం. మ జై మెంత ప్రబలమేని బాత నడంచును; 

గానం గడింది జతన మూనవలయు., % 0 

అయ్యా, జోన్యులుగారూ, ప (పృశ్న చెవ్వుండు, 

జోన్యుందు..._.యుద్దవ్రన్ను సు) మే. వా ! ఈరా్రియే యుద్ధము జరుగును. 
కన! ఎవరికి లే ఎవరికీ జయము 1? రొజునకౌ రాయనింగారి కా! 

జోన్యు.=జఎపరికిని లేదు, గృవాములు చాల గందదగేళ ముగా నున్న వి. 

(అని నిష్క_ మంచును. 

విద్యార్ధి. నేను రంగారాయనింగారికి జయము కలుగునట్టుగా నా పాఠములను 

మానుకోని నుందరకాండ పారాయణము చేసెదను. ఆని నిమ్క._.)మిం చును. 

కని ఆది దినమ లభని. చడ యుద్ధము జరిగిన నది కార్యకారి కానేరదు, 

కొనన నేను రాయనింగారికి జయము కతు వా అమృత తదీజక లను విజయరామ 

రాజునకు కీడు క లుగునట్టుగా విషవీజములన్యు పె పెట్టి వద్యాలు వెప్పెద [అని నిష్క_). 

స్త్ 



చిక ఏక మే! శే mass ద్ద హ్ 3 వ ము, 

మౌంలృకుండు..__ఈస నమయములో ఆపని చేయరాదు. పారంచాటున విషబెజము 

లీందును ఆమృతబిజము లందును పడినయెడల కొంప మునుంగును; ఇవ్వు డె మయిన 

మంత ద యాగ్ము వేయవలయును, WwW వలయును 
రి మ షో న | న్ నక! వ” ఉక్ శా స్త్ర మం తౌలకో మామిడికాయలు రాలవు. Sr ఇంద్ర, 

జాలము అక క్ట ఆకు వచ్చును, 

వేదాంతి... శా స్తులుగారూ ! ఈ"పెండింగ్లు ఈముట్టడనులు చూడగా శోక 

వక్త మంతయు ఇం ద్రజాలముగానే ఆఅగవ డుచున్న ది! అయ్యూ, 

ఆ. సుఖము లల్ల6 గలలు, నోకళంబులును గలల్; 

తా ననెడు తలంపు వానిం చెచె; 

అరయ ని నిం చృజాల మఖిల పృపంచంబు 

నిత్వ్యసత్య మాత్మ నెగడు నొకటి, ర్న 

[అని అందచయు నిష్క_)మింతురు, 



కము, తృతీయా 
స్థలకము: ఆరంగారాయనింగారి యాస్టాని, 

నం. Yd ద్ న శ స eT ధాం *ది ఆరతట రరగారోన్ర్య. వంగల శాఫ్మ థ రారావు, 

గునూసాలు, పగులు, పరివారంబును వ 'వెశింతురు." 
అపకు! 0 3 లీ | ] 

రంగారావు... చెవుడు మాకన్నులార్య్మా మోరు ఇంక సమ్ కనివట్ట వచ్చితిరి! 

'వేసలు.___మహావ్రభో ! పాపారాయనింగారు వస్తే కనిపెట్టడానికి రాజాం 

దారిలో విడిసినాడు నిజయరామరాజు ; తనదండంతా తనకాక్లో పెట్టుకొనున్నాడు. 

దాసంబసన్న్తో హెదరుజంగుడెరా ; బూసీడేరా  ఊాసంబభ్లుంది, సిద్దబిలాలున్ను 

కడమ గ “పబృనక్షార్హున్ను దానెంబకో. మాలపీల్లకాణుఏచి . వరనగా కొండబోటు 
ఏ 0 ఠం nm ౮౪౪ 

దాకా ఫిరంగలబారు నిలిప్నారు. దాసికీ బుస్సీ జేరాకూ నడమ మందు కొట్టు, డారి 

హ్ hig Shr ue రూ Re చుట్టూరా ఆడివిలాగ సేద్దలని, ఫరంగలనసి బుడతకినులన్ని ఇంగిలీనులని, వళశందులని, 

తురకలని, ముట్టడి సిలిపినారు. వారివారి సందుల్లో, వారివారి కడాళ్లో .కుదురుకొని 

వున్నారు. వరానుల దం డంతా చ్రైతివాడకిన్ని తు చాకిలు, సన్నీ లు క్తి కఠారీ, 

బుల్టం చాకు ; గోలకొండ తురకదండులో ఎస్రెిగివాడక ఇవే గాక డాల్ కరాషర్, 

ఈటె ఇవిస్ని, విళు జో-చలున్ను . రాజుదందులగ విళ్లు జొోచలు లావు తుపాకులు 

కొం చెం; బ్టం చాకు. ఈటె లాను, రాజు మన్నె సిబ్బందిని యుద్దానికి పెట్టక షాక్ నీకి 

ar) ఆ 

పెట్టినాడు. 

శో హర నా కో pd pn AE క EE జ ox లబ్ వృతి రి చ, వళించ్చి జయం జయం ఎలినవారిక వ దరు బువాద్దరు 

కాడనుంచి రాయబారి సన్హార్ హా సేనాబిగారు వచ్చివున్నా రు. 

రంగ....భరా రొవ్రూ. నీవు ఎదురు పోయి వారిని తోడ్కనిరమ్మం 
శే . ( ఖో wean య్ లో లా ధర. చి కము. [అని ప్రతీవ రితో నిష్క_)మించును, 

రంగ. (వేగులతో మారు మరలి పోయి ఇంక చే మయిన తెలినికొని రండి, 

వేగుల... వీలినవారి యాజ్ఞ. (ఆని నిష్క_ )మింతురు. 
Pd క్ష al గ్ తో అవ ఈ = [అంతట హనేనాలిని తొ 'దొ-ని భరారాను వ, వెశించును.! 

జర a 

హసేనాలి..._[నమోవిం'చి | సలాము రరగారాొను బపహాద్దరుపారికి, 

ధరా..__చాలే రంగారాయనివారు. తమరు ఇటు చెంతకో దయవేయవలయు కు, 

రంగ. [లే చిసలాము వా సనాలి సా హాబుగారిక జట్టు కూర్చుంచుండు., 

(అని కుర్చీని జూపును. మువ్వురు: కూర్చుందు రుం 
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వా సేనాలి....గోలకొండ నిజాముగారి య. చక ఊఉ త్ర తరనర్కాారుల “పేష్క్ల 

స్ఫులు వచూలువోయుటకో వచ్చిన సర్వాధికారి బూపీనొరగాలి దివాను సూదరుజంగు 

బహాద్దరువారు వంపలా మెము మాకడకు నారి రళాయచారము తెచ్చినారము. చారి 

నర్జారులలాో మే 'మొకరము. మేము వచ్చినవని హైదరుజంగు బహద్దరు వారి ధోరణి 

గానే వినుండు....'*మారు గోలకొండ నిజూమువారికి ఏడుసంవత్సరముల పేష్కు_స్సును 

ఎగ వవీచారు. నిజయనగరమురాజుగారి తాలూకాలు దోంచుకొనుట్క ఊోరులు తగులంబె 

ట్టుట, లోనగు సెరములు జే తు ఈ 

రంగ.._[ ఆక గతము] హో; నీమి వ్రయోగము ! ఎంతేవని చసీనాండు రాజు! 

(వృకాశము] తర్వాత, తర్వాత! 

హా సేనాల్.... “మణీయు, మారాకను రొజు మోకు తేలిపినను 'సాకరుల బేటి! 

మేము రాము ఆని మమ్ము తూల నాడినారు. ేగా 'మేము పంపిన ఫరాచాను సరకు 
స్తు న్న'పారు కాలు, 

రంగ, [అక గతము] అహావా | 
పోయినది ! (.వృకాశము] మీ! 

“ హ సేనాలి,....' 'ఆది' యెల్ల నటుండ.ం 

(సృయోగము విషమువ'ె ఎట్టు ఎక్కి 

(ఉత్సాహృు...... ల 

నేము వచ్చి కాచి యుండ, నీకు లెక 'లెదోకో 

దీమసాన నాభ తడిచి ధిక్కరింతువా మవముకా ? 

హాము మాని యూవతుణాన నాంపి దాని, నీగడికా 

జాములోన ఖాలీ చేసి సాగు కట్టువల్వతో 'ః క ౭ 

ఇట్లు వేయనిపతీమున మరల సూర్యు. పు మాపుట్టకోటను 

మట్టిలో కలిపి మాజాతము చెల్ల రూపుమాపెదము.' ఇ దయ్యాా తమక “ాదరోు 

జంగు బహాద్దరువారు పంవీన రాయబారము, సుము పచ్చినప పని ఆయున మరి మేము 

నుర లెదము,. 
రంగాల య్యా ' మామాటయు కొంచెమువిసి మరలుంనుః 

జం 

ఆ, సత్వవంతు లెపుడు _సత్యదూ నారులగెనాడ 

సత్యవంతు ౪ టను? స సమ్మతింత్రు ల 

సత్యదూరు లస షె. నత్యవంతులం గూడ. 

సత్భదూరు అనవుచు సంశయింత్రు, ౨౮ 

- = or PR NE Sl: ME కా అ మత్తు సరల పక స 

alta ల న న య ల ట్ ల శరర? క్ల - x 4 ర్ జ 

ప అ ఎ TT తం నం ట్ టా స వం స క - జ శ క స్ట జ్ క్ స్ 

| క య. వ 



త్త తొయాఅకము, ౨ 

హా సేనాలి...వా స్తవము. పార్సీలోఅల్ల యొకసామెక కలదు. దానికి తెలుంగు. 
“కల్లరి కందటు కల్లరులే నిజమరి కందటు నిజమరులే””* 

రం7గా.=- వీరులరు మోరు సత్యదూరులరు కానేరరు. మజీయు వివేకులకు విస్తర 

మన పేశీతము కావున నంర్ర హమాగా వాక్రుచ్చెద. 

జా సేనాలి.._అట్టే 3పెయుండు . 

రంగ.-మోరు తెచ్చినర రాయబారములతో అసత్యచాదము విశేషముగా న 

"మేము, విజయరామరాజు భూములలో అడుగుపెట్టలేదు. అతడు మము రూపు 
వను మాబొబ్బిలి యేలను, - దలంచుకొన్న వాడై వన్య నక కం మాతో ఫోరియు 
న్నాడు. మేము ఓడనందున, మామాంద మోహెదరుజంగుగారిక డ కుట్ర, చెసి 
మాయింటిమోందికి ముట్టడి తొచ్చి నాయడు, నిన్న Ges, మాయింట “పెండిం ఢయినవి. 

రాతి ఈ, ఊోరెంగింపు అయినది. కంక జణాలువివ్ప లేదు. ఈసమయి  మెఆిగి మామోందికీ 

ముట్టడి. కొచ్చినాయడు, . 

పా సేనాలి. —[ఆక గతము | నృశంసుండు! చ కాశము] మి! 

రంగ మము కోట వదలి పా వృనుట చూడల మాజమోనును తనకు 
ఖరారు చేయించుకొన్నా డని తలంవనె యున్నది, అది యుండుంగాక | ఎన్ని మా 
ములో మము స సళ్ళే మని చేటికిలావిం చుకొని సంభఘాతనంహారము గావింవ సమకట్టి 

నాడు. చానంచేనీ స్క ఆతనికిని మాకును జాబులు జవాబులు కూడ AF ND 

కావున వారివలన మోరాక మాకు తెలియ చాయను. ,వ (వ్ర ల్యేకము మాకడనుండి మాకా 

జాబు రాలేదు. . క 

వా వాసెనాలి,= [ఆత గతము] అతండుమా ఫర్తానా ఏరిక ఆందనీకుండ పూరించి 
నాండా! ఆహా! ఆ హర్కారాలదంతయు. వట్టినాటకముగా నవడుచున్నది, ని మౌాళ్ళ్చ 

రము ! (ప కాళము] కానిండు. | 

రంగ ఈకారణముచే మేము మోశేటికి రాజమెే బాం దృవరమునకు రామె 
మి, ఎవ్వుడును, నాకర్ల బేటి! మేము రా వుని పలికిన వారము గాము, మూ" తలంపుకొ 

నుట వీమనంగా! 

న నె జామువారి కట్నుము 

హాజీ లేడేండ కెనయది చఇలింతు౯ ss ల. ౧౧౦ ౧. Mn క 4 F 

మోరాక 'తెలియమియే “హేతు వెనన్కు మేము మాబేటికి రానందుల శై; 

రాజమెౌహాం దృవరము మొద 
లోజక్ ద్రైతిమజిలి కిత్తు నొకవేయివరాల్. రా 



33 బొబ్బిలియుద్ధ నాటక ము, 

వరన 

క్ pee లయినవి గాలకా 

కస్తుల నెంతేన సరఫరా గావింతు౯ా, 

హస్తులనుకా హాయములనుకా 

బై నృలను దోలి వంవీ రాయ మాటు! రం 

క్ష, నౌబత్తు Ros మానను; 

నౌబత్తును మాకు ఢిల్లి నాథం డొసంగకా 

ఈ బసను మేము విడి పో; 

మా జస నిర్మించి5' ౦టి రను. హవ తళకా; రోం 

రియబారము వచ్చిన గొప్పవారిక్క మోకు మావా _స్తవస్టీలి బశదవణిచితిని, గోల 

ండనిజూముగారికి మామో౭ద ఆయాసము కలుగకుండునట్టు హెదరుజంగునకు నత్స క 

౦బము చేర్చుట్క వీరులకు మోకు ఉచితము, వినునేని ఎల్లవారికి చేమము. వినంజేని రష © 

మేము యుద్ధమునకు సిద్ధముగా నున్నాము, వీది యెట్లయినను, ఈయడావిడిలో తవ్చని 
క [_టెకలదు; ఆది నిజయరాముని మరణము, 

హా సెనాలి __రాయనిం7గారు చిత్తగింప వలయు. విజయరానురా జె మయిన 

నగును గాక్క మోబచొబ్బిలి మా కేల! 

ఆ. నిజము మింటి నడిమి నిరజాపుని భంగి 

మబ్బు * డాంచుమాత్ర, త మానీఫోదు; 

కల్ల పూ:ఃతవనిండిగతి ము గగుంగాక, 

మొరనీ చూచినంత విరివీపోను. = 
నన్ను కశమరు ఇంత గొవ్న'చసీ ఇంత విశోదము-గా సకలవృత్ర్తాంత త్రములను సెలవిచ్చి 

తిరి. గావున, శేను మోకు కేవలము అవరిచితుండ చెనను మోసౌజన్యమందు వ్ పాతిణె 
“హా దరు? జంగం గూర్చిన నాయితుకం బురన స్క-_రిం చుకొని శ్రమకు హీ తెష్ని ని చేప్పుద,. 

పపహాదరుజంగు మహామూర్జుండు; కె మె నను, జప్పెనన్కు వ వట్టనవట్టు వదల:డు. మోఠు 
కాబత్తు నిలిపి జాము సేపు కోట వెలుపల నుండినం జాలును; ఇ వానిదుర్మాగ వాము ౪ తీటును. 

నేను మో న్యాయమును మాసర్వాధికారి! బుస్ఫి దొరక "తెలిపి మిము మరల కోటలో 
వ, వెశ పెట్టద. యుద్ధ మేల "లత జెబ్బది వేలతో. కతత. ఎ౨౦తఏరుల వెనను 

పోరాట Malai [ ం. 

“పాం గమ్థుమాత్ర, 

లి el 



స స్నా, mea MC 
ఆన్న 9 రా ౨ అ ఇరు వ 

©, 

నః లకు డెబ్బది వేల లమ్య_-రుతోం బోరు 

వీడిశయ మందికి బెడద గాదె? 

_శెడిదంపుం బిడుగు లేనెడు ఘనాఘున మైనం 

.. చెనుగాలి శెదు ెక్కి వనగగలదె? 

ఒక్క-ఫిరంగికిం దుక్కు. దుమార మై 

మట్టిలో గలియదే పుట్టకొట! 

వింన్లు6 జువ్వులు మందుగుండ్లను గాల్బు నే? 

యాటుబారల కెన యానె దోంట్లు? 

చే, ఎరగలీం బడు మిడుతల కీడు గాలం. 

చలిసీయును నొదగొని పోయి పొలియుటయును, 

బాలవృద్ధుల సతుల దుపానులోని . 

పిట్టలను 'జేతయును, వెట్టిపట్టు గాదె? . ౮౪3 

అయ్యా, 

క, అల వచ్చిన దల వంవుము, 

పులి వచ్చినం జెట్టు నెక్కు, పోయిన దిగుమా! ల 

అన వినలేదా ? తుపానులో మహోావృవములు నిట్ట నిగిడి వే రూడును, తుంగ 

ంగియుండి అనంతరము తల యొత్తును. మోకు ఇపుడు, పోరాటమునకు కాలము గాదు, 

వా పెంద్దయు తృ్భవయు నింకను ముగియలేదు, 

ఆ. “రేయి గూబ వచ్చి మూాయించు6 గాకని; 

పగలు కాకి గూబ బట్టి చంపు; 
ర 

కాలబలము; దిని గణుతించి భోరెను 

వీఠుథ జల్ల యెడల విజయ 'మొందు. ర 

కొలానుకూల్యమును చూడవలయును గదా * ఇవ్వడు ఈయవాంతరమును, 

ట్రయినను దవ పంచుకొని యనంతరము సగోలకొండకు పెలుపుకోని యభరాధులను 

ండేన చేయించ వచ్చును. కనుక, నన్ను మాతమృునింగా ఛావించి నావ్రఢమవ్రణయ 

అనకు భంగము చేయక, అతండు కోరిన తా తు యా చేయుండు. మలము సే సేపు 

కారి వెప్పతి మని తలంపుండు. 
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రంగ==సాహెబుగారూ; మారు చెప్పిన చాల్ల మాహితము గోరినమాట ఇతని, 

మటి వేలుగాదు, మో శవరో మాకు అకారణబంధువు లనుటకు సంచేవాము లేదు. 

మాయువచేశముయొక్క_ సారము, మాకు డాని యాదిలోనే తెలిసినది. మాతోడి 
నగి టన నం నేపింవ నొల్లక మోమాటలను అంతము వినుచుంటిమి. మోఠు చెప్పిన 

తివద్యము, మాకు వెలమకులమువారికి పొాఠతాంతరము?గ నువదిషప్ట్రము ఎటు లనా 

క, కలి వచ్చిన నడి గట్టుము, 

పులి వచ్చిన నీంటం బొడువు, పొలియుడు నొలుమో; 

వెలములతో. బోరాడకు; 

వెలమలనీరి కాసవడకు, విస మది ' నీకు. ర 

హా సేశాలి..._రావుగారూ ! ఇది ఖడ్దమార్ల ము గాని కార్యమార్థ ము గాదు. 

రంగం--అగులాగాక 

(స్రగ్టర.) 
వాణంబు _ప్రివులౌద్రాబల కగునయముల్ 

భాయి నూ శేల నేర్ప?! 
వ్ర బన్నం దృణ పాయ మగు వెలమ వీ 

'రాళిక్షిం గసార్బ్చ వెలా? . 

నాణం ౦ బౌకప్ప మిత్తుకా, నగరు వెలువడ, 

_ నాబతు నాన; హాదర్ " 

నాణెంబు న్ల ౩ న వ్చె'నేని౯, నరహరి మమొసంగుకా 
నా తో ళం న _* త aa Oe 

సారమిం కే, సాహిబ్ నలాహ్, ఎంతటి పుణ్యము చేసిననోగదా రణనురణము 

దొరకును! (తమ్లునిను దైశించి] తమా! సాయబుగారు మనయందు అకారణమ్మల్త ట్ర 

నహ్తాంచ్చి వాల సేచ్చు నునకు సాంగత్య వె మునంగినారు; సీచేకులతో న స్వయముగ శ 

సశ్కి ంఫ్సము, : _ (నౌకర్లు అక నరు పన్నీరు చందన తాంబూల 

. . ములం ఇచ్చి వెంగళరావుకడ నిలుతురు. 

హా సేనల్లీ._-అయ్యా ! ! మాకు కేవ ము వచ్చిన వచ్చునుగాక ! ! నాకః నోచిన 
మాట పలికి పోయెదను. నాకు మో పరువు వెల్టిగా. నగవ పడుచున్న ది. మో. బీరము 
సీకుణు కనతలను తాణే మన్ను కొట్టుకొనున ట్టున్న ది! అయ్యా; 
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క. మోకు శుభమేని రణమృతి, 

మీాకులపాలికలు కూళ మ్లేచ్చులపా లై 
౧ (1... 

చికా కగుటయు శుభమా ? 

యో కానివుతంబు మానుమో వెణ్ణదో"రా. _ రర 

(వెలవుదొరలు ఊగముగా చూతురు. 
రం,ూహా సేనాలిభొయి, వేయెల? 

క, మాకులము సతులు పుణ్య 

నకలు, తముం జూచు పాలసులపాలిటికికా 

భీకర దరి(క్రర దం 

(= వవమహిాం కీ స  ఈ౯ శ్రర విషవహ్ని కొల లని వినవె సఖా. 

_వెంగ్ర్రైవు సాెహాబును నత్కరించును. 

రం౦ంగ.___నలాము హా సేనల్లీ బహాద్దరుగారికి, 

హసేనాలి =జవజీ ఇంక నేమి చేయవచ్చును! ౫ సలాము వెళ్లు జిమోన్రారుగారి! 

వెంగ. ---తమండా ! వారిని సాగనంపి రా! 

'వెంగ అన్న గారి చిత్తము, (హసేనాలీ వెంగళరావు నిష్బ...) మింతురు- 

రంగ ___ఎవరోయి అక్క_డ? 

పృతిహారి, (ప్రవేశించి నీలినవారియాజ్ఞ ను శెలవియ్య వలెను, 

రంగ. __మాజోస్యలవాడు ఈవత్షణము దర్శనము కఇప్పింవవలయునుం 

ప్రతీ —విలినవారియాజ్ఞ. [| ఆని నిష్కు_)మిం చును. 

రంగ. _ (సక్యులనుసార్సి] అయ్యా! మనమును మనమోం:ద తవ్వ లేకుండుట 
రాయబారము వంవవలడా? 

సభ్యులం.=- అవశ్యము కంపవలయును 

రం గ,_--ధకారాయండా మాబావగారిని 'పొపయ్యను వంవవలనసీనవనికి నిన్ను 

పంపుచున్నాను. మొయక్క-_గారిసి మాకు రాణిగా మాతం డి డ్రిగారు వివాహము చేసీనపుడు 

అరణముగా నీపాణ౭మును నివే ఇచ్చుకొంటివి. hs మాకు దివాన్నవె మాకో 
సకలవైభవములం గూర్చుటయే గాక, విజయనగరమువానిని మాజమోనుై ఫు కన్నెత్తి 
చూడకుండ చేసితివి. సీ కన్న మా పరువును మాభాగ్యమును కాపాడువాడు మ 
'జెివ్వండు కలండు ? కావున, నీవు వరానుదొరకడ కేం, వాసేనాలీతో మేము వరికిన 

 విధమునకు వెలితి రాకుండ్క నీమతివిభవమ్ముప్తకారముు కాయయో పండో వీర్పరించు 
6 
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కొని రావలయును. పెక మెంత యడిగినను, గోలకోండనరా)_రునకు, అఆంగీకరి ంప్రుము 

లంచ మడిగిన తమల పాకుతొడిము చెనను 'జచ్వుకొనకుముం 

ne రాజేంద్రా! పాపయ్యగారు చెయవలసీనవనికి నన్ను వంపితి నుని ఆ 
మే అన్మునృహించితిరి గదా ; అంతకన్న వేలు గౌరవము నాకుం గలడా ? కార్యము 
చంజే ఆగునట్టు ఎంతయీని మెలకువతో వ్వవహరింకునుగాని, వారు తూలంబలికన 

"వలమపోటు రుచిచూవి వచ్చెదను, అది సమృ తమంయిన నన్ను ౦ బం పుండు 

రంగ..__మాకు అదే కావలసీనది. కనుక నీవే వెల్ల రావలసినది. మణి లేచి, 

నూటికి సిబ్బందిని వెంటంగొని, సంధికి పోవుటగా, తెల్లజెండాతో తెల్లతొనుగులతో, 

వడవాలురామయ్య సహాయుండుగ్మా పోయి రమ్ము, 

థర్థా.._-నీలినవారియాజ్ఞ . (అని నిష్క్ల)మించచును. 

(అంతట వెంగర్రైవు వ్ర, వెళించునుం 
రంగ___తముండ్యా హసానలి కోవముతో చ పోయినా డా 

వెంగ.._ అన్నయ్య గారికి ఏమని మనవి చేయుదును అతని వరి తాపమును ! కడ 

వట నాచేతులు వట్టుకొని "అయ్యా, గాభత్తు అయినను మాన్చు(డు. దానిం చెలిపి మో 
Fey సుత చే చెప్పి, మా వెళ్ట చెప్పక, కోటు ఖాలీ వేయవల దని జాములా వల మరార్రు 

బూసీదొరవారిక డనుండి wan కంపం గడం”గెది అని Sh 

రంగం.___నీ 'వేమంటివి తమ్యుండా? 
'వెంగ,._మిో రన్న మాటలే అంటిని, 

రంగం-అంతట'! 

'వెంగం__అంతట దినతతొ్ సలాము లిడి వీడుకోలు వడసినాందుం 

నభ్యులు..__ఇతండు మిక్కిలి సౌమ్యుడు, మిక్కలి సజ్జనుడు; తురః కోలం? 

తప్ప బుటినా౭డు. ఇతందు ముందు పోయి మనలనుగూర్చి . మం చిమాట వెవ్వుట 
మంచిచే, A 

రంగ._ఆవును. [సభం గాంచి] ఎ. డయ్యా మాకరణము రామయ్య / 
"రామయ్య. [లెచి] అయ్యా! ఉన్నాను. 

రంగ. జా మేము చ్రాసీనట్టు గా పావయ్యకు జాబు వ్రాసి తెమ్ము. 

i "రామయ్య... నలినవారి చిత్తము. [అని  నిమ్మిమించును. 

రంగ bam ld ను ద్దెశింఛి] తముంజ్యా సీకో నేను, చెట్టడువనికి నా 
మోద కోవము చేయకుము. నీ వయిన మిగిలియున్న విజయరాముని వంశమునకు 
నీక మరల బొబ్బిలిని, మనవంశములో నె నిలుప్రుదువు నాతోగసూండ సీవను పోర 
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నమనీన, నిక భూమిలో మన “పీ శక్క_డిది ? కనుక నీవు మన స్త్రీ సీ లను వరానుల 

చేతబడి యవమానపడకుండ్య వలస తీసికొని పాలకొండ మన్నె మున. శేంసము. 

| వెంగళ్రావు Pag దిగులువడి రకా చూచును. 

రంగ.__వీమి లేవవు! ఎవ్వుడును నా నోటిలోని నూట నా నోట నుండ 

గానే వని నెజ వేర్చువాండవు. ఇంతవరకు యుద్ధము గో చెవ్వుడ డును ముందుమొన నడ. 

పించినవాండవు. ఇపుడు వెనుకకు అ నాపె కోవమా * సమయమట్టిదిగా 

నున్నది! ఈజన్యములో నంత -ఈదినమున ఉందు మో ఉండ మో ? ఇట్టి సమయములో 
నారా ఇెజివేర్ప త్వరపడ నవమి ( 

: గహ | కొజ్డాలం వేయవలనీనపనియా నాకు సంభవిం చినది ! నీమి 
యో 'టైవనిలాసము | 

రంగ.._హో, ! ఎట్టికాలము వచ్చినది ! 

వెం ంగ...- అన్నయ్య గారూ, రాణిబాసములను తరలి మరలి తమ దర్శనము చేసి 

కొనియెద. వారితో “వెజటొక*ం బంపవలయును. [అని వ an 

. రామయ్య [వ వెళించ్చి ఇదిగో జాబు ; రొండు నకు వ్రాసి తెచ్చి తిని, 

రంగ... చదువు రామయ్యా చదువు. 

“స్వస్తి (క్రి బొబ్బిలి నేలు రావు గోపాలకృష్ణ రంగాగావు బహద్దరువారు, మా 
బావగారికి, CFs కడవటి దండములు ముక గాదా యు లీ. అ= 

విజయరామరాజు రాజూము సీమలో ఓతూరీలు చేయించుట మిము వెంగళ రాయని 

సెండ్లకి రానీయకుండుటకోస మని మోసపోయితిమి. అందులకు py ry 

బొబ్బలిని టెక్క.లులేని పీట్రను చేని చిదుగంగొ ట్టుటకు, ఆని యెజుగమైతిమి. ఇప్పుడు 
తెలిసినది. మజే మున్నది బావా ! రాజు మనయింటిమోందికి గోలకొండ వరాను 
ఇాంజును ముట్రడి 'దెచ్చినాండు. కండు 'లతలకు కాకిమూయక వరానుమూడ్త క ముకొని 
యున్నది. రాత్రి దొంగ ప్రొద్దున దొంగతనముగా ముట్టడి పసి నారు, చేసస్రాద్దునఫీరంగి 
వెట్టు వేసి తెలిపినారు. గడియకో అజఅగడియకో ఫినంగివాతను బొబ్బిలిని వేసికొందురు. 
తు "వొ కుకారి.. పెండిండ్లు చేసిలిమి, కోట లోవబల చుట్లా.లు వచ్చి నిండయున్నా రు, 

స్త్రీలను కి కోటలో నుంచి, జగడ మాశుట సరిగాదు. మాకు కోటలోవల రస్తు . లేదు. 
పలసలు తరలుటకు | త్రో వలు లెవు. ఖానా వెంగళ్రాయండు.. "ఇంకను, కంకణాల 

చేతులతో నే యున్నా (డు. మా కందణకు Meu సేద్ధమైన త! "పెద్దల 

నాంటి బొబ్బిలికోటకు మాకు బుణము జేల్లినది. ఇక్కడ వై యః పురువులు, బాలురు 



వృద్ధులు ఆందణు నీపేరు వలు్క_ చు, అంగ లార్పుచున్నారు, నివు వచ్చిన, మాకు ఈ 
నంఘాతమరణ ము కవ్వును, వీడేడు వదునాలుోండ్లకును చొబ్బిలికోటను ఆ యము, 
డును వట్టలేందు; జయము క్లీర్తియు శేమమును కలుగును, నీవు రాకున్న, రాజామునక్ష 
తరలిననాంటి చూపులే సీక్షును నాకును కడసారి చూఫులు నుమా 1! పెండ్లికి రా 
ఒదిలి వని చింతిల్లుచుంటిని, చ్రూణము గావ రావేని చెప్పవలయునా' ఈజాబు 
చూచిన తన్హ ఇమ్ము బావా, రాజామునకు బొబ్బిలికి సందున విజయరామరాజు దండు 
ష్ యున్నా (డు ఆతని దండును విణుగంబొడు.చుకొని కోటకు రావయ్యా. ఇన్నూ టి 
తో వెంగళరాయని నీకు ఎదురు పం"పెదను. నీకోసము దిడ్లితలుపు తీసీ యుంచెదము, 
నీవును మిరియాలసీతన్న యు, మాలవభ్టిమోందుగ్యా కొండబోటు తిరిగి. ఆదారిలో 
ఊపాదరుజంగు చేరా యున్న ది, ఆ హైదరుజంగును విడిదలలో నజవ్కు రావలయును, 
ఈరాత్రి వత్తు వేన్కి నీకును నాకును చూపు లుందును, ఇవే బావా ; నాకడసారి 
దండములు. ధాతు- ఫాల్లున-శు 3 సోమవారము. 

రంగ, దివ్యము?ా ద్రాసీతివి® మేమే చెప్పిన ఇంత చక్కగా కుదురదు, 
ఇదిగో మొహరు, (అని యుంగరము తీసి రామయ్య వేతి కిచ్చును. 

(రామయ్య మొహరు వేసి మొపహారు రంగారావుచేతి కందిచ్చును. 
రంగ... ఈజాబులు వగతుర వేశం బడతండ పొవయ్యాకు బిల్లు చరయలమవు? 
రామయ్య..._మహావ్రభ్యూ చేను వెళ్ళి అసంవిధానము చేసెదను. 

ర౦గ,_...ముంచిది పోయి, అల్లే చయంము. [రామయ్య నిమ్క._)మిం చును 

ప్రతీహారి=[పృ వేశించి] జయము జయము వీలినవారికి? మహాప్రభో, జోస్యుల 
వారు కాశీకి 'వెల్లినారు ; చారి సీవవుడు నీలినవారి సభకు రాను భయజడి [అని 
వాంతయొకటి రంగారాయని మ్రోల నిడి ఈలా తన గురువుగారు దృశ్నవ సే 
యేలినవారికి అందించమని తనచేతి కచ్చి వెళ్లి నా రని యిచ్చీ నాడు, 

రంగ... [ ెకొన్కి ఇట్లు చదువుకొనును.] 

“మ, అమృతావోరులసంగడి న్వలచి కాయంబూడ్సి స్వ ర్యాటికి౯ 
గమనించుకా సకళ త్ర బంధుసచి వా, క్రంద ప్ర యోంధంబుగా 
సమదా రాతి చమూ మహోదధి నగ _స్త ఏ క్క డగెంపొంది రం 

గమహీనాథు:డు థాతుఫాల్లునవలత్కా దుర్భ వె బొద్దున౯. నం 

* ఈపద్యము మదీయము. నీల్ స్థానమున ప్రథమము ద, ఇమందుండినట్టిదీ, లీ 
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ర్మమ హో ! ఇందువలననే చారు నాకుం. బె్పక యెొగినారు, హో! ఇట్టి 

వ్రాత బి! హ్మావ్రాసీయుండంగా నరుం డేమి సేయంగలండు ? హాహాహా ! పుట్టలోని 

యినుళ్ళ నన్నిటిని కిరాతుడు పల్ల్నట్టు కోటలోని మాజాలమునంతయు ఒఓక్క-_మొగిని 

వట్టనాండు, విజయరాము.డో, యముండో! ఈ జోస్యము చూడంగా జాబు 

పొపయ్యకు చేరదు, రాణివానముల వలసయుం జరుగదు, రాయచబారంబును ఫలించదు. 

'వెంగుా[ త వళించి] విన్న వము ము, తమయాాజ్ఞ ను తెలువంానే, Temes 

బాల కోపము వచ్చినది. జవాబు చెవ్వటకు వారే తమకడకు, అడె పచ్చి'నారు. 

వేంకటలక్షీ.._ [అపటి షేవముగా త్రశోించ్చి జయజయం వీలినకారికి. చేని 

గారు వచ్చియున్నా రు. 

[అంతట కూంతునుం గొమరునిం దోడొ్క-ని రాణి ప్ర'వెశించును.] 

రంగ..__(సం్రా,0తు. డై) ఏమి యిది; స్త్రీలు ఆస్థానికి వచ్చుటా? వెన్న (డైన 

కలదా? ఇ దేమి సాహసము ! ఏమి యూదురాచారము ! మతిపోయినడా * ఘోషా 

నీ మయినది! [సభ్యులు మొగ మొగంబులు నూచుకొని తటాలున నిమ్క__)మింతురు] 

రాణి. ఇంట్క కవ్వు -తెగం గాలి చె ల్రిమోంద వడుచుండంగా నిశ నేమి 

ఘోమఘో? ఇంత కాలమునకు పూన పాటిరాజు నన్ను రచ్చ శెక్కించి, శమతో తెగువ 

మాట లాడించినా(డు. ఇన్నాళ్లకు మో కేమి 'వెలమబుద్ది పోయి రాచబుద్ధి వచ్చినది! 

మమ్ము నందజను పాలకొండకు వలస పంపిన, ఆపాలకొండకు ఆణిదారుండు గదా 

ఆసూస పాటిరాజుు అతండు లోలోవల్క దండు వంపఃజా మామోందికి అక్కడికి! 

సీపొయి కొక్క వెలమ స్రీ ని గట్టండా విజయరామరాజు ? వరులచేత చచ్చుటకు మా 
శేమి కారణము! మా నేమి నీలినన్కు అనంతకాలము రాజ్యము లేకెదరా? యుగములు 

జగములు గలంత "కాలము భూమి పాలించెదరా ! చచ్చిన “పేరు (బ్రతికన లేదు. మిరు 
చావను మేము బృతుకను ఆలోచించితిరా! చచ్చినను మేము టో బావవలయును 

గాని, వరులవేత మేము వొవము, 

రంగ... ఈమాట మాతమ్యుని చెత చెప్పీ వంవ రాదా | స్వయముా వల 

రావలయును! 

రాణి.---నీల యనంగా, ఈబిడ్డలను మోయొడిభో ఉంచి వారికి మికు కడసారి 
చూపు లందిచ్చుటకు తెచ్చితిని. (అని కొమా3తను తండ్రి, (వశీ గ్రాను నిలిపే రావమ్తా! 

నుందరమ్మా ! మానాయనను కడసారి చూపు చూచుకోవమ్మా. (పుత్తునింగూర్చి) 
నాకొండా ! మానాయనగారియొడిలో6 గూర్చుండుము. 

(అని పు త్తు తుని రంగరాయని యొడిలో కూర్చుండ బెట్టు ను. 
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రంగ__రావమా అమ్మా అమా రా. కడసారిచూపా యిది ? [అనీ 
కూంతును కవుంగిలించి ముద్దుగొని] ఇవే అమ్తా మేము నీ కిచ్చిన సాశళెచీరలు! (శిశువును 
పొలంచుచుు 

ఉ. నాయన, నీదు నెన్నొ సట నల లిఖంచెను మాకుం గాలకూ 

టాయిత హౌ దురంతము పహాఠళంబునం. ; బున్నము ఓట్లు Ps మా 

నాయనసాటి వాదు వని నమిత నా చిజబువూవ; యార నీ 

పాయికొ రాచపాదలీఖొ eae ha జా? Xo 

బాబ్యూ ప్రాస పాటిరాజునకు వీమియూడిగము వేయుదువో తండ, ! ఇందులకా నీవు 
బృతుకుట [అని ముద్దుగొని క త్రిడూసి నజకంబోవును. 

సుందరము. జా (కనుల మూతబడి) “ఇ బాబయ్యా ; పావయ్యా.”. 

[అని తం డె, 'కాళ్టు వట్టుకొనును, 

రాణి(క శ్రా పట్టుకొని ఏమి ! 'వెలమదొర లిట్లు వెజ్రిదొర _లైతిరి! అకూనయే 
సరా విజయనగరముమాంచ మోవగ తీర్చుకోవలసీనవాండు * ఆతనిని మాచే ల్లైలం జగ్షమ 

కడకు సామర్ల కోటకు వంపందగును. వానివలన మరల మావంశము, ఆ సూర్య చంద్రు దు 
లున్న ౦త "కాలము, వర్ధీల్ణును; చానిని కాదు మీరు నజకవలనీనది. శతు త్రువులకంటం బడ 
కుండ వెలమరాణులను మము నజకవలసీనది, 

bl ఆటో జెప్పి లివి; మెడచాంపు. 

[రాణి రంగారాయని సూదములకో (వృణమిల్లి 

: మెడ చాంచును. రంగ, నటక సుంకంచును. 

'నుందరమ్మ. మునే. తండ్రి కాళ్ల ను చుట్టుకొని] అయ్య! బాబూ! బాబూ! 
[ఆని అంగలార్చును. శిశువు క _లి కడ్డముగా తల్టిమెడను. కౌంగిలించుకొనును 

'వెంగ.._ ఇవ్వ డేల అన్న గారూ ? క సమయ మున్నది అంతకు వచ్చి 
నపుడు చూచుకొందము. 

రంగ..._ఆటయిన మీరు మువ్వురు నెలవు పుచ్చుకొండు. 

_రాణియు, బాలుడు, సుందరమ్మయు, వెంకటల క్రీ యు నిమ్క_)మింతురు. 

(సభ్యులు వ వెళలింతురు నక్ష 
రంగ, నేను అనుకొన్న ట్ల అయినది, రాణివానములవలన జరుగచాయొను, 

మణీ మా-వంశవరంవరగా మాదొరతనమును కా బాడుచు. వచ్చిన దళగాయులారా 
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వలినవారు కొలువు తిరియే యున్నా గా ( ఉన్నారు ప్రభో. 

[అంతట ధరా రావు, నెత్తుటం దోంగుచుథ బ్రవెశించును. ] 

'అందటు నం, శ్రాంకులై కందురు. 

ధర్మారావు.__దం డములు బావగారికి చామర కృ ధర్మయ్యాను తవముయానతి “నిజ 

పెర్చి పన్చినా:డనుం . 

రంగ.___ మేము సంధి కని తెల్లయుడుపుతో పౌమృనంగా మీరు ఎజ్జియుడు 
ఫుతో నేల పోయి తరయ్య్యా, 

భరా..__ఇది తెల్ల దు స్తే; వరానుల ఇత్తుట్రిలాో నిజ నైనది, 

రంగ..___కూర్చుండుము. వీమి వీ మయిన దచ్చట! వివరముగా వెన్వము, 

ధరా, (కూర్చుండి "మేము సోపాలస్వామిని సేవించి (మొ, కలు ముడుపులు 

గావించి, లు బుస్ఫేక చ్చేరికి తెలుపుకొని చొచ్చితిమి, చొరలాశే,. విజయరామ 
రాజు, అకచ్చేరిలో నున్న వాడు, నన్ను జాచి చివుక్కున లేచి, ఒసొదరును 
కన్ను గీటి తోడద్కొనిపోయి, త్రన్నవై, లియుంగర మొకటి అకనివై, లనుంచి చెన్టిలో 
ఏమి యో చెపి , చేతిలో వెయి FA పోయినాడు. నో పొనంగనీయకు 
“ఎంతమాత్రము పొసంగనియను” అన్నమాటలుగా “పెదవుల కదలికచేత తెలిసినది 

రంగ... అంతట! అంతట? 

ధరా.=అంకట,బూసీ కొలువులో లేడు, సశ్చారులు ఇతరులును, ఇరువది 

నలుగురు ఉండిరి. హౌదరు తనతావునకు అరుబెంచెను, నేను *నలాము అనరా నే, 
హౌదరుజంగు జెబ్బదిన్న పామువల్తె నామోందికి ఎగిరి. “ఏమి నీ పాశెగానికి దిపాణ 
మన్న లక్ష్యము. లేచా! సాబత్తు మానడు, కోట వదలండు, తాను 'బేటికిరాండు; తన 

నౌకరును నిన్ను బంపినాండు, మాకడకు! చూడు; కన్ను మూసి కన్ను తెజచులోవ 
ని పాశెగానికోట ధూూలిధూూళిగా అగురంగొట్ట, మిముల నందణను నుహమ్తాయి 
చేయిం చెద” అని బొబ్బరించ్చి శాభత్తు నిలిచినచే గాని మాకు వేలు ఏం. కార్యము వినం 
బడదు! అ ట్రనిపోయి మో పెం “టకానితో చెవ్వకోం స్ట అన్నా (డు. 

రం న__అంతట! 

ధర్లా.._.అంతట, చను -“మాదొొరను తూలనాజెదనాి అని కత్తి దూయలానే, 

ఎపొదరుజంగు గడగడ వణడశి ఖూనుల వెనుకకు చాంటినాండు, ఖానులు, “ఇటువంటి వెల 



మలు కాగానే శాజునకు లోలగళకు” అని యుకరితో నొకరు అనుకొని, గలగల వరికి, 

"అెచికి. కొందు ఫోయి బుస్సీని 'దెచ్చిరి. 

రంగ..___తర్వాత ? తర్వాత ? 

ధరా.._బుప్సీ వచ్చి. 'అయ్యా, మీ శంత్రళూరులయినను దివాణము నకు వచ్చి 

క త్తి దూయె వచ్చునా? ఆని నన్ను అడిగెను. “నేను శ, బౌట్భ లిజమిన్రారు రం౦౫7ా 

రాయనింగాకి దివాన నై రాయబారము వచ్చి, ఈ మోదరునోట తూలుమాట మోయిం 
వదనా? ’ అని నే నడిశితిని, 

Son బలి! 

ధర్తా.__అంతట, బుస్సీ “మేము ఇంతవెంతకు వచ్చియుండంగా నైన మిజమిో 
వారు సయము7ా మాబెటికి శాక, రాయబారము పంపుట యుచితమాో అని యడిగి 

నాదు, 

రంగ _నరి. ఆందులకు? 

ధర్తా..__ఆందులక్షు, సత్యమున హరిశ్చందు, డు, దేందార్య సావాసముల బిక్క 

మార్కు_6డు, విద్య లో భోజుడు ఈవిలాోో కర్ణుడు కోజమున రుద్రు డు, నగు మూ 

దొరగారు స నగు! మర్యాదల: బో హూచ్చుతక్కు.వలు కలుగు యనియు ఈా-లేదు 
గాని, "వేజోండు గాదు, అట్టు వారు శంకించుట నరియు యని నా కైన మర్యాద 

వేత నే తమకు విశద మాయె. గడా! ఇపుడు చారి శేమియు మరియాద లోవను చేయ 
మని మారు నెలవిత్తురేని ఈ యు_క్తరక్షణములో వారిని చేటికిం జెచ్చెద. వారిని 
కని వారితో కణము భాషి౦ చినచో , వారి మైల్మిని మిరు వదలరు, వారి కట్ల చేయు 
వారిని జేర్చరు.* అని జవాబు వలికితిని, 

రంగంట-అం౦ం కట?! 

ధర్దా.---అంతట, బుస్సీ... నన్ను. గూర్పుండు మని, తాను గరార్పుండిి, చేనుం 
గార్చుండి, కతరులుం సనార్చుండంలగా, నన్నుం గూర్చె. పోనీ ! ఆమాట కేమి? మా 
న్యాయ మెల్ల వా నేనల్రీవలనం జెలిసినది. మారు రాజమెహే బాంద్రవరమునకు మాబేటికి 
విదశము రామిక్కి కారణను తెలిసినది, మీరు కట్టనొవ్వకొన్న యగానులవలన్క అందు 
లకు సమాధాన మైనది. తూ దివానుమాట తప్పించుట మాకో శక్ళముగాదు. అతనిని 
గోలకొండ నిజాముగారు స్వయముగా నియమించినారు. అతనిసలవోవ్ర,శారము "మేము 
వ్వవవారిం చునట్ల్టుగా్యా మాకు హుకుము చేసినారు. కనుక నాభతుకోటల విషయమున 
మిరు లేంబడనియుడల పోరు తవ్చదు. లగోంబడిన, మోక పొాలకొండసీమను బొబ్బి 

లికి బదులుగా మే మిచ్చెదము, అందులకు మిరు అంగీకరించిన, పోరు తప్పి, మనము 
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భాయి ఖెయి'[గా పోవచ్చును.” ఆని వక్కా_ణిం చెను. ఆంకట “మూతో రాయబటొదము 

వలన ట్రైర+ జనమా చేదు.” అని నేను లేనంగా కూనులు గనులుఅందణును క ను లజ్జ: 

శనీ కొని కల్తి దూసికొని, 24 గురును న నన్ను పాదినిరి. _పొదరు నన్ను అమన పుంతని 

న. 
పండ్రెండు వహరాలకను, వహరాలో 'పెట్టింపు: డని ఖానులకును ఆజ్ఞ ₹ ఖ్ 

నభ్యులు,.._-విమి యాగడము | 

రంగ. అంత ! 

ధర్తా......అం , నేను “సేవహారాలో నివివితి చేని చేను 'వలమబిడ్డనంట రా? 

అని కేక వేసి 

[సంచచామరము. | 

తటాలున౯ా బటాలు దూని తన్ను6 గాచు సామునక౯, 

బటాకా మొగల్ ఘటాసుటీలు ఖ్రాంత్యులై ననుం గనకొ, 

బటాలు జెక్క, లేం దిమిక్, సపళ్న వార్థి దూూటి, బల్ 

పాుుటటాసహాుటికా హామావయికా దదు రం జెప్పు వచ్చిలక౯. Ys 

నా వరిజనములును, జవ్వున ఈంటిలు వంచి అడ్డ మయిన సీపాయిముందల 

నెల్ల తెగంబొడిచ్చి భూల్చుచు డారి చేసికొని తమ పోటు రుచిచూచినవారు చూడని 

వారును, దిగులువడి నిశ్చేష్తు _లె లె వడుచు లేచుచు తమ్ము గనుచునుండ, నావే 

నలు నావెంట నే వచ్చియున్నారు. చేను చేసి సనవని తప్పో ఒప్పో తమదే 

5, మాణముః* 

ర౦గ,.__ధర్థారాయండా | మూపరువు నిలిపిలివి. శత్రువులకు 'వెలమపోటు 

రు-ది చూపించి, ass నె వచ్చి మాకు కనులవండువు గావించిలిని. ఇంతకన్న 

ఒప్పేమి యుండును ? చాలును, అలనీతివి. పోయి సేద చేయుము. 

డి 

ధరా... _మస్మోప్రసాదము, | అని నిష్క_)మిం చును. 

రంగ [సభ్యుల నందజి నుద్దశించి] అయ్యా, ఇంక చే మున్నది ! పోరు 

పొనంగినది. 

క. ఈసమయంబునం బాపయ 

మాసవ్వుఖమందు నున్న, మార్క..౦జేయుకా 

బాన టయి హారుండు గాచిన 

బాసిగ్క, మము గావంయ యవనయమునలనక! > 

{ 

(GO 



న. వ లో త 

బొ పు అ యు ద్ద నారుక ము 
fa 

(ఉత్సాహం 

గడియలోనం నోట నింకం గాడునేయ. బన్నుదుర్ 

౫2 వ5ంగమోహరాలు కందకంబు చుట్లు రాకా; 

స్ట ఉపిరి ర లు కన [నాల 

విజయరాము కొడ్ని.___నొ త్తళంబువై 

నిడెడుకొజకు లగ్ర్ధయెక్క_ నిడుదు రుడువనిచ్చెన నల 

ఆ. అన్న లార, కూడయాడన చెలులార, 

విందులార, వినుడు విన్న పంబుః._ 

ఆలుబిడ్డలందు నాసగొందునకు మరు, 

తల్లి దండ్రి భ_ క్షం దన్పుచుంద్రు, 

ఆ. ఇటి ప భయమందుం గట్లు నేయము మిము, 
i రు శ 

మన్ముణెహార్ని మీరు మ్రంద "నేల? 

మార వలీఫ్రడె పోయి వారి గాచికొనుండదు; 

మాకు వచ్చె మారి, మన్ను విడదు, 

దళీచాయులు...._ మహాప్రభూ ! మాకొలిదిన వేలుపా ! (మానో బ్రేకముత్ ] 

ఎంతమాట నెలవిచ్చినారు మ మ్లులినదొరవారు | 

ఈంకెకొొక్క_ మొఖాసా తింటిమి యిందణుము మేము. 

వలినవారి యన్న ముచేత నెదిగిన దీ యొడలు; 
ఏలినవారికి కీని నియ్యక యెంగుదుమా మేము? 

మారు 1 నెట్టిన దండక డెములు మము ధరించితిమి, 

మా చేతుల మో రిచ్చిన దుస్తులు మెము ధరించితిమి, 

వెద్దలనాంటీ నెత్తురుకోక లు వీలీచె మమ్ము రంగ, 

వరుల నల్ల రుచిగన్న పటాలు _వెకిం ద్రున్లె రంగ. 

పాణము మీరు, చెహాము మేము, రాను రంగరాయ; లో 
ప్రాణము బౌసీన 'ఊహూము నెవరు బసలకు రానీరు. 

బంటు వెల్త్లలము మేమే గామా? యొంటర్లము గామా? 



త తా యా ంక ము, 51 

బంటు గంటు తెలగాలము గామా? రయొంటర్ల ము గామా? 

నిలయము వచ్చిన సమయమునందు వెనుకకు. దగదుమూ! 

చచ్చిన వేరు, బ్రతికిన చేదు సాహసాంక రంగ, 

FO పి ఖో 

- క కో శ్ శో (. వ # ల గసుఖల్ ! గు ఖల్! గుఖ |! లరులకు మాకు ట్ల 

శుభము ! శుభము ! శుభము | 

సణులు ! ఫణులు ! ఫణు ! లరులకు, మాకు 

ముణులు ! మణులు ! మణులు ! 

భయము ! భయము ! భయ ! మరులకు, మాకు 

జయము! జయము ! జయము! 

మారు పోరను మేము నిలువను మూరు తలంచినారా? 

మోతోడడె మాలోక మన్నది మీరు మజుచినారా? 
అజువమూటలు నెలను టయ్యిక యాదరించి మమ్ము, 

పని నిగ నవయ్య్స్యూ, వనిగో నవయ్య్యా, ప్ర వ భువ కా ౫* 2౭ 

ఆని ప్రాంజలు, లగగదు రు. 

రంగ దళ బాయులారా ! మూ యనురాగమునకు మిక్కిలి సంతలో షము, ఆ 

యిన యుద్ధమునకు సన్నద్ధుల ర 3 రగుండు. మహావీఠుణారా | మారు' 'ఓకొక్క_రును కుగ 

తురతొ కలయంబడుదు శేని నూర్హను వేలను రాపుమావం గలవా రగుట లోకవిదిత మే! 
అయినను వరానుమూ(క, అనంకము7గా నున్నది, మో చేతులకు సయితము తజులసనది గా 

నగపడదు. సమ్ముద్రమునకు నీతము వేయుటగా నున్నది. మైగా మనము ముఖ్యము7 
ఊంచతో ను ఈంటెతోను, కూల్ప్చువారము, వారు ముఖ ఖ్యముగా గుండుతో. గూాలురు. 

మణీ చారి పొల నున్న నల్లమందు., న్ఫూరమ్మతో. పోరుకు కష్టము, కోటకాపును మాటుల 

నుండి మనము పోరితిమూ ;వారిగుండు. మన్ని. బాజదు, క కా వారినికూల్న్వును* 

నల్లమంద్న సూరమ్మ మనమోందికి రాంజూలదు, ఫిరంగులు "మోర్చా చెసి కోటను గూల్వుం 

౫డంగుదురు. మోరు ఫిరంగివాని చెల్ల డఊోంచవాత వేయుదునేన్తి చారి యాపని ఇల 

_ చేజదు. మనము బయటి శేణితిమా చారు నులుపుగా కోట. వట్టుదురు. అనంతరము 

మనము కెండునిహ్వలనడుమ మాడిపోవలసిన దే. కోటలో నున్న ట్రయిను నా సియమిం-చు 

సేనావిన్యాసమును నెజ వేర్చుండు. వీమికీ నాయూహ సరిగా నున్నదా! 



బొన్సీలియద్ష నాటక ము. 
ల వ 

దళ. మిక్కి. లీ నదిగా నున్నది. 

రంగ... ఏమి వడవాలు రామయ్యా! 

వడవాలురానుయ్య.---కొటలగే వరాసులు చొచ్చినచో ,  మనయాం:డువారి 

దుర్గ తి నూహింవగలమా! కోటనుండిి ఎంతమాత్రము మనము 'వెలువడంగూడదు. ఎిలిన 

వారియానతి సర్వ త్తమముా నున్న ది. 

రంగ... చేతాటుని బురుజుమో(ద, మాజెండాను నాభత్తును కాపాడుట, 
ముత్యాల పావయ్యావంతు ; 900 మంది సీబ్బంది. 

ముత్యాల పాపయ్య... మహాప్రభూ, దండములు, మహ్మాప్రసాదము ! ఇవ్వడు 

చేను వీలినవారినాకరను, ఇంతవరకు ధర్తానకు మా యువ్వు తినుచుంటాని, 

రం: గంట పహానుముంతునిబురుజు 'మావెంగళరాయనివ పంతు; 200 మంది సిబ్బంది. 

'వెంగ...._ మహి వ సాదము ఇవ్వుడుగదా వ్ర చేను యువరాజన్వు వలినవారి 

తమ్ముండనుం 

రంగ.--శోమటి “పీట బురుజు మాబావమజింది పాన 200 సిబ్బంది, 

పడవాలురొమయ్య బలి జెబురు జ్యూ 200 సిబ్బంది 

పడ-గామ..__.మహావ్ర,సాదము! న స్నలినదొరా ! 

రంగ,...క డమ 1200 కాల్బలము 250 గుజ్రమును చెలికాని వెంకయ్యా కింద 

సిద్ధముగా నుండవలసీనది. మణీ మోరందణు ఇండ్లకు వెళ్ళీ తణములోే మోతావులు 
చేరవలసీనది. ఇంతణోచే వరానులఫిరంగులు_ వినంబ డెనా, అకణ మె మో తావులకు 

పోవలసీనది. మా ధర్థారావుతో ఆయనపంతునకు "మే మిడిన శతావును చెప్ప వలసీనదడి 

దళే,ని లినవారియాజ్ఞ, 

రంగ... డఊోరి లో క్ సా యాత్మ సంరక్షణ నారుచారు ౩ చసీకోవలయుననియు 

మావశము తప్పిన వ్ర, ప శేయము పచ్చిన దనియు, వాటింఫు చేయింవవలసీనది 

కు వడ-రామ._.నీ లినవారి యా జః 

రంగ. చారు ముంటుమిగులనలసీనచేగాని, మరవ వ్వగును ముందుమిగులకుండు. 
మణీ యిక నీగడియకు చెవర మే మగుదు మో * గావున, మాకును మోకును ఇదియ్ 
దవటెచూఫు, సు _ (అందజు రం7గరాయనిం జూాతుకు, 

దంగ గ... మల్ మనము తడయంజనదు. 

దళ... జయ కు చొబ్బిలి రంగారాయ మవోసీర! 



చతుర్దాంక ము. 

రాణి పురోహితభార్య వేంకటలకత్రీ వేగు యావతులును 

రాణి... (పుళొ హతభార్భను నిథైేశించి] అవ్వుగారూ ఈజాపీయునితులను ఇరు 
పురను బయటివృ త్తి "ంకములు తెచ్చుట3ై వంపు-చ చున్నాను. [ఆని వారింగని ఓధన్యు 

రాం జారా పూరు పోయి మాయన్న దమ్లులదాషరాన 'రాజువిజిదల లోని వృత్తాంత 

ములం 'చెలిసికొనివచ్చి నివెదింపుండు. 

-వేగగయువతులు,.__.ము పె మెలిన కే ల్లీగారి చిత్త అని నిష్క్ల)మంతురు.. 

రాణి.....అవ్వ్వా కస తాతగా రేమయిన మాకు ఈయిడువు 

తవ్వ నని న 

రోఎ=భాొ.__వీమి'జెప్వుదును తల్లీ, మాపురోహీతులవారికి నాతో వలుకుటకు 
ము. నిరంతరము శాంతిక పాస్ప్రకములకు జతనములు చేయుట?" నున్నారు. 

రొణి..- హారి యాశీర్వచనము తై అన ఇపుడు ఫలింపరాబా! 

'వగయువతులు,.__వ, వళించి] దండం దండం మ మెలిన కల్లిగారికి. 

రాణి... బాలికలార్యా వీడేని చల్లనివాలర్హ తెచ్చితిరా ! ‘ 

"వగు _---చల్లనివా_ర్తె ర లెక్కు_డివి { మాకల్లీ, అహం ల్ హృదయం వమిఇెవ్వ 

దుము మమేలిన దేవీ 

రో ణీ. ఏ వివరముగా చెవ్వుంది దః 

వగు....ఆరాజు తనకూ మన వొరగారికీ వున్న వగలు బొబ్బరి స్తావున్నా 

డంట బొబ్బిలికోట దున్నించి, వాగాకుతోట వేయి స్తాడంట, ఆ పాటిపొగాకు పుచ్చు 

కోక తనవగలు తీరవంట. రాయనింగారి శిరస్సు గోనుకొని పోతాడంట, తనయన్న 

శోమారుడికి ఆనందరాజుకి heal పట్టం కడతా డంట. ఈలాగ సర్జించి ఇంకను 

పాడుమాటలు పలికినాడంట తల్లీ, : 

రాగి, ఆజా నె నిని గాడ వినిపింపుండు, క మా కాలను అట్టిది. 

ఇ ళో 4, శో + పష 3 ' | సే Dir ; ] జ మజ స యాంంిరొ యున్ ంగా జంగా ప్ర మంచము పే ఇతే ణ్ 

శన వగలు తీర వని అరుస్తాపున్నా డంట, 



నక బొబ్బిలియుద్ధనాటక ము 

రాణి పురో. ఛొ.._హరీ ! వారీ | 

రాణి. బాలికలారా మాయనుర_క్రిని మజివను. ['వేంకటలక్షీ బాలికలకు వసద 
నంబిచ్చును. | 

వేగు. రొయనింగారికి జయంకలిగి త కే మాశేమికక్సు.న. 

రాణి....వముంచిది పోయిరండి, [ వగుబాలికలు నిష్క_ )మింతేరు. | కానీ: ఇందు 

అకు బదులు నేను గోపాలస్వామి సన్నిధిలో పలిశెద. అవ్వగారూ, ఇంక మాకు 

స్వామియే దిక్కు. గోపాలస్వామిని కడసారి సేవించుకొని మేము సిద్ధముగా నుండె 

దము. వేంకటలత్న, మాబాబున్సు మాకొమార్తను, తెమ్ము, పెండ్లి కొమార్హలను చాసీజన 
సమేకముగా తో డని వచ్చి, గో పాలస్వామిక పాజచయిం-ది మాకో దర్శనమునకు 

కం వేయింపుము. 

వేంక.._ బేవిగారియాజ్ఞ. "అని నిమ్క_.)మిం చును, 

స్రీ 

రాణి [ఓక దాసిని ఉద్దెశించి] కీచ్ | శామాటే | న్ (చ ంన్యాణసథి కేరి 

కం రాండ్ర్యను గుడికి నోడొ గానిరా, 

కామీ. జేవిగారయాజ్ఞ వ. | (అని నిష్క_)మిం చును, 

[అంతట సుందరము, చిన వేంకట రాయడు 

పెండ్లి కొమారితలు, దాసజనమును ప్ర, వేశింతురు.] 

వేంక.. [వచ్చి చేవిగారు ఆరా కంచనట్లు స్వామికీ Es ఫూజ చేయించి 

లెని, మణ కమ రందణు దర్శనము చేయవచ్చును. 

రాణి,..._రండి, నాబంగారు కొండలారా ; మావంశాంకోరము లారా, రండి; 

| అని కొమారితను కుమూరునిం బేర: దివిచి, | రండి నన్ను(గన్న తల్గులారా ! రా రండి 

స గోపాలస్వామి! కడసారి సేవచెసీ కొందము, 

'అందణు ప దేనళము లోనికి పృవెశ మభినయింతురు. 
రాణి ఆహో | 

kz} అననన పట్టుసొచ్చిన మాత్ర, 
నాత్మ మొంత శాంత మయ్య ప ఓ. 

జాగిలంబులట్లు చాంజిల్పితిను వగల్ 

కలయు(బో లె విరిసి త్ లంగ 'పోయె. ూ 

[అక గతము ఆయినను మరల షల మిగులు చున్న ది. 



చ తు సాం కము వవ్ 

కా ర య | మాశక్రియు జే న్ రంటాండ్రును ప్ర ప్ర వెశింతుకు 7 ] 

_ రాణి ెపేరంటాండ్ర, ను జ్రేశించి] అమారండి: మాక డవటి పూజను శెకొండి. 
అని వారికి కనుపు కుంకుమ పువుషలు ఇచ్చి ఈనూలిపో గును (గెకొండి, 

[ఆని వస్త్రాభరణములిచ్చి మొక్కును. 
జ్య | ప a , వో ఆలో చా, పరంటాం గ్రా... ఈ మూ చాషూచుభుంగాో సత్కారము లెల్లు (కకొందుము కలీ! 

రౌణి..__.కమలాట్సీ, ఈనసన్తువులన్కు గొనిపోయి సరియిండ్లలో నవ్చగింపుము, 
_వారింగార్చి] అమా, మోరక్రు ఉద్దళించినవి “మేము మరల అట్టు ఆం చుకొందును ( 

అమా, నిరాకరించకుందు. 

రాణి.._పిలలారా * రండి సా ల్వమిక్ని అవమవారిక్ని మోకోగి,_ చెచకొండి, 
బాలికలు... [ఇట్లు వేండుకొ "ందురు.] 

పరమ పురుష, నీదు పాద పధ్యముల 
శరణు: జూ ' చ్చితిమయ్య సామోా ! నిన్ను శే ,... 

కరుణతో మా ప్రాణో తె(రుల్యక యా యొక్క 

గండము rte: ; సామో!  ఈయొక్క-_గండము.. 
బాలల ము మె మే పావము అుంగము 

పావని నిన్నే న వ్యితమి; సామీ ప్రాపని.., 
వ్రాలితి మి నీదు పాద వ దృములందు: 

బాలీంప్రు మని వ డితిమి. సొమో పాలింపు,.. 
లలో కముల తలీదో లశ, న 

వీల్లల కు దిక్కు... గమా; అమానీకిల్లలకు. ba 

డల్లము మామిోాంయం జల్ల చెసి మా 

వల్లభు లను గావ వమా. అమ్హామావప్లిభు, a 
ర "మి మ్రోలను నామొజ చెట్టుకొశెడ స్వామీ, మాదొరల పూలిటికి 

శఈయుక్క_ గండము చెనకొవలేచా * ఈమాటు రాయనింగారి కోట నిడిచి కొండ 
లోనికి వలస వెళ్లితివా ? ఎక్కడికి స్వారి వెళ్లి తివయ్యా నోపాలస్వామోా. 
ఉ. భావజుతాతు మాదొరల పాలిటి వాండవ ; వారి ని త్తటీ౯ా 

గావుము దెవ; మాకు నభిక్రంబునం గుంకువు నిల్చు మాధవా, 



భల. 
టా 
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ల. 

ఈవిలయంబుః: (దో చెదవ యేని యొసంగాద నీకు చూమముల్ 

నీకా లాతవ వ ఈ సెంగపుద్వారము తార A మురూనమనముక్ా. = 

మోదచే వగలు a గోపాలస్వామి ? మాదొరలు పోయిన శ్ముక్కచారవు 

వ్ నికు ఎన నరు. 2యుదురు సాషమో ( 

(స్వామి మెడలోని పూదండలు ధరణిం బడును. కిరీటము గిత్హునం దిరుగును. 

రాణి, ఆహో అవశకునము ! [అని ఇట్టు పాదును 

అవశకు నంబులే మూవెను! 

అక్క_టక టా! అన! 

సామా మనకు 

దివిజ శ రణ్యుండు దీనల పాలిట- అవళ.ను! 
తవులనీం డాయె నె దను గని కరమును, 

దిన్రురుద మమ్హతో దీని డెల్పుకొనంగ- అవ! 
రాణి. బాలికలారా, "అమ్హవారిక మొఅ'పెట్టకొందము. అమ్మా! తల్లీ ! 

ఈ పెండ్టకొనూరితల కంకణాలు స్వర్తములో విస్పింతువా!్ 

బాలికలు... (ఇట్లు సాడుదురు, | 

నమ్మిన మము గావ వవ్లూ | 

అమా తల్లీ, [ నమ్మి! 
అనూ నీ వైన = యంగలార్సూలు విని, నమ! 
ల్ల శే 

ఇమ్షుహె నీకన్న నెవరు దిక్కు. మాకు ? 

నెమ్మి జు కూ హన యవూ లత్మమ్మా, నమ్మి! 

రాణి. అథ! అమ్మవా గ్ా సూచన hee కాని స్వామి యొకటి 
యు, ఆమ వారొక వ్ . అనగ హింతురా ( వముజి, యింక గుడి వెలువడువము, | అని 

కురి. క్ కమించి] ఇదిగా ల్ పథిమన్ను ఆని మన్ని తుట నపేనయిం చి] ర్ట దేవతలారా ! 

నా ఫూర్వడిన్త్యపు పుం సొజనోముల వేత నిపుడు నామె కరుణించ నేని, ర్డీ సాపాలస్వామా, 

స్ మహాల్షీ, పం ఊర్ల మవలగేకించి" పి సూర్యనారాయణ మూ ర్క చది క్పాలురారా, 

చేశే పీరపలి,వ్ర వ కచేన్మి మోకు నేను ఈపుట్టువున త్రికరణశుద్ధిగా సేవలు చేసీ యుంటిశేని 
యు, ఇది యన నగుగాక నా యార్యపు క్రే తునిక్కే ఈ విజయరామునివలన మరళా 

దారీ మగు నేని అమూండవనాండ వీనిగతియం [అని మన్ను తూర్చారం. బట్టు చు ఇట్లు 
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అగుగాక, ఈ పొ "పాత్రే. యు. నాయార్యఫ ప్రఫు క్ర్రుని వ చవిండి మంచము పే వధుందునయేవి 

చానిమాందనే వీనికి చిత్రవధ యగుగాశ,. (పెండ్లికొమారితల నుద్దేశించి] మణి మనము 

మైెయాలోచన త ఒక దాసిని ర్స్ కం పిన పోయి నరాబును 

మే మడిగితి మని చెప్పి, [ఉంగరము దీసీ యిచ్చి] యూగుర్తు చూపించి. వేయి 

వరహాలు తెము. 

దాసీ... చేవిగారియాజ్ఞ, (అని నిష్క_ మిం చును. 

రాణి. వేంకటలత్రీ ; ఈ స్వామి యెదుట, ఈ యమ్మవారి యెదుట ఈ నారా 

యణమూం_ర్డియెదుట, నిన్ను మానంశమును నిలువం బెట్రునట్టు వేండుకొనుచున్నా ను, 

మాకు: గల 33 ఢాసీజనములలోను సిన్ను పెద్దదాసిగా గణననేయు చుంటీమి, నీను 

మాసంస్థానమును నిలువలదే వే వేంకటలత్రీ. సానుర్గకోటలోే మాశెల్లెలు జగ్గమకడకు 

చేంకటరాయని. సీవు కొనిపామ్మ, మేము బలిమిచావులు చక్తుమని మాచెశ్లాలితో చెప్ప 
కు మే వేంకటలవ్మే. 

చేంకట..__.అమ్లా! మిరు చావను "మేము w, తుకనా! | అని కన్నిరు నిం చును, 

రాణి... [అశ్రులు దుడుచుకొని]| కాజే ; ws “వంకటరాయండు జబ యతిగన, 

ము బ్రతికినట్లై గజే ; వేంకటరాయని చెద్దచా( డగుదా.క, స్స క ఆ 

క్ల మానాయనయు నిన్ను పోషించును. pier డని తెలిసినచో, నూనాయి 
రా 

య షీ . ్నా బుక్ సియా షై ఇ ర్స్ నిజ గాం న క్త క నను వగ ండ్రు ల సుకసీయ దే, అడ్లగిం దువారిత్ చావనజారి య-చ్చమ్మ డు కని 

బ్రాండు తెచ్చి మొల తె,౧దు గట్లు గు, 

[ఒక దాసి పోయి తౌ డు తెచ్చి కట్టును. 
ద 

లై! 
స్త గ్గ తో ‘ 

పక ఒనీ మా బాబయ్యకు మొలకు నులక 

రాణి.....అర త్నాల మొలత్రాండు తీసి నేయుండు, [తీసీ వయుదురు. 

రాణి...-అభరణముల నెల్ల నూడ్చి పయుండు. (అల్ల చేయుదురు. 

రాణి.=[చాలు నిత్తుకొని] అయ్యా ! నాయనా |! 

ఘాోరాటవిలోన నధ్యగుల కిడునిడుమల్ 

కూరను దల్లీని జోరిని 

న అన నీకుం గావించితిరా ! వ UU) 

(అని యెఢ్సి 7] ఓపీ 5 మానాయనకు విభూతి తెండు. = [ఒక దానీ పోయి తెచ్చును. 

అవ్ష..._ ఇటు తమ్ము. [అని కెకొని తాను పూయును. 

రాణి. నాయన్మా తర్మడృకంచె యోగశాలి వని పెదలు. శెప్పిరిగానిి యిట్లు 

8 



పేయుదవొటుగ ము. 
య Be రా 

[ఒకతె దారము తెచ్చును. అవ్వ దానిని జంచెమువలె చేసి బాలునికి వై చును. 

రాణి,.__పుత్రుని నిర్వరి వంచి] నాయనా ! 

౮ దాచి అలో కుట వద త్ల కడుపున 

/ | వ లో ల 

నే పరి పుట్ యిటి యిడుమకఈ బడితిచే | Se 
ఇ రు రు రి 

వెంకటలత్ము; 'వడుగైనదా? అని యెవరైన నడిగిన “కాలదు, అయిన కుజ వాం డ్రానా 

చూచి యేడ్చి తానును జంచెము వేయిం-చుకొన్నాండు.” అని చెప్పే. 

కమలాకీ.[(వ్రశేళించి] చేన్కీ ఇవునో 1000 వరహాలు ఇదుగో తమ 
యుంగరము 

రాణి —_కేంకటలమ్మీ, ఒడివట్లు. [కమళాత్నీ నుద్దేశించి] ఓ్ప్స్ సృ ఆవరహోలు ఆ 

యొడిలో పోయుము, "అటే చేయుదురు. వేంకటలక్రీ గట్టిగా కట్టుకొనును. 

రాణి,.__ఈ పదార్గ మున కాళింవేే వేంకటలత్నీ, కోత తరలలాణా నే సోలుజర్లు, 

సీపూయిీోాల్ము శాతులు, చుట్టవెసి కొందురు, వారిక్ సేయొడిలోనివడార్థము నంతయు వెద 

చల్చము. శానిని వారు నీజుకొను నందడిళలో సేపు కప్చించుకొనిపో జే; [అని శిశువును 

ముద్దాడును, శిశువు కన్నీ ట్లు విడుచును. తల్లీ మరల కన్నీ ్ న ట్ల ఇ్రదుకొన్కి బుడుతని కన్ని ట్లు 

దుడుచుచు తనకస్నిళ్ల ను తుడుచుకొని] అయ్యో! అయ్యా! నీవును ఏడ్చు చున్నా వా! 

నాయనా! నిన్ను నేనెట్లు ఎడంబాయుదును నాకూనా | [అని బాలుని కన్నీళ్ల ను 

ముద్దులతో తొలంగించి] వేంకటలత్న్, | వీండుగో సిబిడ్డండు; మాబిడ్డండు గాండు, | అని 

వేంకటలక్ష్మీ చేతికి వేంకటరాయని ఇచ్చి కన్నీళ్లతో] జెంకటలత్సీ ఈదిడ్డివాకిటీ నుండి 
వెలువడుము. 

వెంకట. ఇదే చేవిగారికి నాకడసారి దండము. [అని శిశువును దింపి, రాణ! 
'మ్రుక్కి_ లేచి కెబారు పడిలో సముదాయిం-చుకొని, కన్ని భుబుకంగా అడం-చు 

కొని] త! 

G. క. వెవురు స లోలుజారు లరివిరులు వచ్చిన, నీకటారితోం 

జావలం గుముదాన, నెడస ందునం బటిని బట నీను ral Ger pee ర్త రు 
గెవల మిం దృజాల మనం గడ్యడనీయక కాతు నాదొర౯ ,. 

జీవము మాకు నిల్చంగ వళికృతమాయుని సంసృరిం చెదక్, | 



చతుర్థాంకము, 59 

[ఆకాశము చూచుచు] స్వామా ! నారాయణమూ ర్ట, ఈనాయనను జగ్లమక ఎట్టు 

'చర్చిం'వెదవో ! రాణి ను జైళించి] నాతల్లి, 

ఉ. రావులవారు నేర్చిన వరవ్రతిఘాత్రనవిద్య లెల్ల బా 
గౌ వినియు_క్టీ గొల్చెద ; నపాయము లేని యుసాయ యు_క్షిమై 

నేవగ నైనం జేరిచెద నీకొడుకుః- బినతల్లిసందిటక, 

భావజ భాలభాప వపరిభానుక రూప మహాః వ సృభావ్రుని౯, ౬కు 

[అని శిశువును ఎత్తుకి "న్న జె 'సవథ్యవ్వారము వజకు రాణి 

గాేనగువారు కూడవచ్చి చూచుచుండగా నిష్క_)మిం చును. 

రాణి, మోమున చలాంచల ముంచుకొొని యడ్చి] మానాయనకు నాకును 

ఈవిధమున బుణము తీజిపోయినది. [అందటు వీడ్తురు, 

పురో. భా,ఎఅమ్మా ! వీడువకు. సీబిడ్డండు నీజెల్లైలకడ సమముగా పర్శిల్లును. 

విడువకు మాతల్లి, నిడువకు. 

రాణి. [మణీయు మలీయు ఎడి కనులు తుడుచుకొనుచు] అవ్వా ! 

కును మాకును గూడ నిటనే యిట్లు బుణము తీలకినథా ? 

పురో. భొ.__కాల మట్టు వచ్చినది నాతల్లీ ! అయినను ఇవ్వు డైనను వర 

మెశ్వరుండు మనలను గావరాదా? 

రాణి అవాక్కు ఎప్పటిశెననుు మన  మెడంచెయవలసీనచే గదా * తమరు 

ఈాపీరంటాండ తో వెళ్ళీ వచ్చును. 

పురో. భా... చెను మాకల్లీ, 

(అని దు;ఖదు;$ఖముగా ఆపి ప్రపురంధ్రు లతోడ నిష్క_) 

మిం చును. కామాతీ Bae oe "వెంట నేంగును, 

రాణి... బాలికలార్యా వీరవత్నులకు మనకు., ఈ దీనత్వము తగదు. మనము 

మన పా తశ్వరులు పోన్ర తావునకో వారికన్న ముంచే పోయి అచట వారిక్ స్వాగతము 

చెప్పవలసినచారము. ఆందులకు సిద్ధవవ వవుదము రండు [అందు నిహ్క.)మింతురు, 



(చతుర్ధ క0చమాంకనుల నడుము 

వ వేళ క ము. 
లీ 

(అంతట పలువురు పౌరులు వ, వెళింతురు,) 

వ,థధముండు. ఎడి య్యోయి సన్నా సీ, కోటలో *సేమోయి చెపులు గింగు రే 

తాన యారో జల్లా కులీ ల్ ఖణీలం ఖణీ లని మోగుతూ వుండి ( 

దిషతీయుండు. == మీహో ఆఅప్పణా ! ముబేమి గాదు 1 కత్తులు కఠారీల్ర, 

ఈకలు, బల్ల్యాలు చొకులు, ఈలాంటి వన్ని చికిల్ వెయిస్తూ పున్నారోయి. 

అవ్ప..__.వీమి చిలీ ఆయినా చోయించేరు7ాని, ఈకత్తులూ కఠార్గు, ఆ నల్ల 

మందు మాకెమ్మ ముందర ఆక్క_రకు రావురా, చేను పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను స. 
నిశేమోలు. 

సన్నాసి.---నాకు చెప్నరా ఆవిశేహాల. 

అప్ప.._వినుమణి. ఈ నల్లమందు మారెమ్మ అనే ఆమె కాళికాబేని అడే 
ప. కాగానే మనకళ్ల 8 నల్లగా బొగ్గువర్ష ౦గ- కనబడుతుంది. ఆమెకి కట్టని 

తాలు దగ్గిరి శిలిె భ7ణాలు మని మంట aa ' అంకన్థానమవుకుంది. వాటు క 

కోన నోర 

సన్నా సీ.===అవునుర్కా అవునురా. 

అవ్న....మణీ మన యా దేశాల్లో నుంచి మంత్ర, తంత్రాలకి పలాయమాన మె 
పోయిన భూత డత పశాచ బృంహ్వరాతుస శాకిని "ఢాకినీ శాకినీ ఠాకినీ పినాకినీ 
ఎడబాకనీ గోడదూకిసీ పాడెఫీకినీ నింగినాకినీ చేలజేకినీ నీడగోకినీ దయ్యాలు ఆమెకి 
వరినారము, అవి అమెతో కూడా యెప్పుడూ అంతర్థానంలోశే వుంటవి. యుద్ధంలో 

ఆమెకి కట్టనివతం వాళ్లని తెలియసికుండ మోదబడి చంపి రక్తం తాగేస్తవి, 

సన్నాసి. అతి నేసవట కూడా, 

అప్ప.....అవును మలర్, మటీ-ఆమెయెప వున్న వరంగు లింగిలినులు ఏ పందులు 

బుడత కీనులు సీద్దీలు వున్నా శే, వాళ్ల వకము, అమె పీళ్ల! నొట్టాలూ _ వుండలన 
యిస్తుంజే అవ తుపాకులు ఫిరంగులూ యినవగుళ్లున్ను, ఉండలవెనక తానేప్పుండి 
వూత్తుంది 

పౌరులు... ఈళ్లే ల్లేబు డత కీను అన్నా పె అ చేం “పీరండీ ? 

అచ్చ, వాళ్లు గుఆకిగా చూస్తే బుడతలు, అనగా కుతి వాళ్లు, కెవ్వున శ్రీని 

కీనుకీనుముంటా లభప్ర వెసి చచ్చి పడిపో తారు. 



పారులు,._ సిజమేణా నిజమేనా ? వ మాళ్చర్యము! 

ఆప్బ._.__అవు కే అబద్ధం చెప్వుతానా గ 

పౌరులు... అచ్చా ! యీళ్ల చేశ మనవని యేమాద్దో గందా ! 

వారులు,.__వొళందు లన్నా శే వాళందు శేంటయ్యా! 

అప్పన్న _--వాఫ్టవాళంగులు- వొడ్రుంగులు- ఆనగా కంసనాల్లు, సముద్రం కింద 

వూళ్లు, యిట్లు, మెదానాలు ఆకాశం, అన్ని కట్టుకొని, తిమి తిమింగిలాల మందలని 

గజమందలలాగ పొడి వేనుకొంటూ, ఆపాలు బడబానలంలో కాచుకొని తాగుతూ, 

హాయిగా నృుంటారు అందుకోసం వాళ్లకి వొళీందు లని “పెరు. 

ఒక కుణ్జివా(డు. [బ్యా అని యేడ్చుచు] నాకు బయ మెస్తావుంది. నన్నుమా 

యింటికాడికి తీసకెల్లండి, [ఆని ఒక సౌరుని వట్టుకొనును. 

అపారుండు..___తీనశెల్తాలే, మాకా” దండు భయ ముండదు. 
కుఖ్రి ఆబ్బా ! నానుండను, (బ్యా అని యేడ్చుచు వరువున నిమ్క_). 

సన్నాం-ాబొౌగా నరుకుతావురా. మజికొందరిపేరు వరంగు లన్నా వె అచెందు 

కొచ్చింది | 

చారులు, __వజ్లోడు. యె ల్లీనాడు తెండి మణీ శెప్పండి. 

ఆప్ప.._ వీరంగీలు కాల్చడంలో అంతటి వాళ్లు మణీ లేరు. కడమవా ళ్లేంతా 

తు పొకీలు యేలాగ యె త్తి రొమ్మున పెట్టుకొని కాలుస్తారో, వీట్ట్ల యెంత పిరంగీ అయినా 

కాగ యెడమచేతో యె ర్ల రొమున బెట్టుకొని కాలుస్తారు, అది కారణం అపపేరు 

రానజానిక్, 

నం గా లేంటండీ! 

అప... వాళ్లేమతంలో “యం జెల్చు” అంటె జీనళలు. వీళ్ల 'చేవకల అవతార 

మనీ ఆపేరు వచ్చింది. అలాగే పీళున్న చోట అధర్మం జరగ దంటారు. 

"పారులు.మరి యోాళ్లే ందణు తెల్లగా వుంటాన్తే అడే మండీ 1 

అవ్ప..... పూర్వము సహానుముంతుడు "మొదలయిన వానరవీరులు రీ శాజీవిని చూచి 

వచ్చి మభువనంలో చొచ్చి తేణా లన్నీ తాగేసీ, దధిముఖుణ్ణి అవమానవ ఆి చినప్పుడు 

అకడి ముట్టని స్ము గృీవుశం వినకపో తే, దధిముఖు డంటే అకని "మొఘం పరుగులాగ 

తెల్లగా వుంటుం దన్న మాట్క అతను అలిగి డేశాలమోద పాణీపోయగ్యా, అప్పట్నుంచి 

ఆ'దేళాలన్ని గడ్డగడ్డగా సే, నెటు వీమలు, కొండలు అడువులు ఆకాశం, నదులు 

బీవరానులు, అన్నీ కాలమానంలో కూడ, “పెముగుగడ్డలలాగ తెల్లబడి మో మునపెః ఫీళ్లు 

ఆదేశాల వాయు. 
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హతే శిత, మండీ ? మరి సిద్దీలో 1 | 

అవ్బ అజో ఏవనిమోద కెల్లి నా అది సి; అందుకోసం సిద్దీలు. పూర్వం 

వాళ్లు బొమ్మురాకాను లట. వాళ్ళేక్ మేకలు పూటేళ్ల ఆటవు. ఒక్కడ్ క్కృడూ 

పూటకి ఒక యొద్దుని తినేస్తాడు. 

నన్నా..కోంద రంబారు పూటకు ఒక పెద్ద శిద్ది నెయ్యి వీళ్లకి అన్న ౦లోక్ 

కావాలట. అందుకోసం ఆప రొచ్చిందట. 

సారులు. = ఓయిబాబో ఓయిభాబో! నీమి యింతండి | 

ఆవ... ఆమాట శం -గాన్కి నా కొక స్వాములవారు చెప్పినారు ; రొండు 

పాదాలు రొండు శచైలు రొండు పక్కలు ఆంతకన్న రొండు పెద్ద నిలువు ళిద్దైలు, 

తొడలు అంతకన్న రొండు 'పెద్ద నిలువు శిద్రైలు, పిట్టలు మటీ ప్యాద్ధ రొండు శి ద్దైలు, 

చుపు వొక ప్యాద్ధ అడ్డ దై ఉమ్ము ఆలాంటివే రొండు నిలువు శిద్దల్కు బుగ్గలు 

రొండు శిద్దైలు తలకాయ ఒక శిద్ద్, . ఈలాగ పుట్టినా డట వీళ్ళ సుతు 

ఆమూలం-గా ఏళ్ల కి శిద్ధలని రట: 

వసా ఆ! టయి తే యాళ్ళ కి క మనోరు సాళ్ల రంటారా ? 

అప్నంఆమనవారి కే ఈపరాసనులు అల రంటాను, 

సన్న్నా,---అదె యలాగ ? వివరంగా చెవ్వు, 

ఆవ్న....- యలాగంు, మనదొరలు భతాణుడి వంశస్తులు, 

సన్నా. అయ్యో ఏ తెలిపి ! భేతాళనాయు డని వీరి మూలపురువుడురా ; 

భేతాళుడు గాడు. ఆయన వోరుగంటి | వృతావర్శుదమహారాజుకాడ ప్రధాన సేనా 

నాయకుడుగా వుండి తురకలని పారదోలి, వోరుగంటి యాం ధ్ర రాజ్యాన్ని అ 

పించినవాడు.. 

అవ్ప,---అ చెంఠమ్మాత్ర౦ గాదు. ఛతాటడు బేతాళుడు కాగా అ భేతా 

ఫడు ఈకోటలోనే సివాన ముండి, పీశాబాలని యేలుతూ వుం జేవాడు. అప్పుడు 

హానుమంతుడు ద్రోజావర్వతం తేవడా నికి వెళ్లుకూ, మంచి తిండి వుంటి మోయడానికి 

బలము వుంటుం దని, తన టైం చుట్టగా వొచ్చినాడు, తన బురుజు తమకి 

యిద్దజికీచాల దని, బేతాళుడు ఆతణాన పిశాబాలచేత వహానుమంతుడికి వేజే బురుజు 

కట్టించి, ఆది ఆయనకి బస యుర్చరి చి, ఆందులభో తిండి పెట్టాడు. అందు వేళనే యీ 

బురుజుకి బే తాళబురు జని ఆబురుజుకి హనుమంత బురుజన్కి పేళ్లు వచ్చాయి, 

నన్నాఆవహావ్యా్ట ! పపహావ్వ్వా ! మంచి సొరకాయలురా! పోనీ మని విన్న 

కొద్దీ నరుకుతున్న్నావు. కానీ ఇంకా నరుకు. నీకు, తగిన వినేవాళ దొరికినారు ! 
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పారులు,=ఇంకా శెప్పండయ్యా, శెప్పండి; మనదొరలు వరానులని యలాగ 
“గెలుస్తారో | 

అప్ప. “వినండి మణి. వలమవొరలలోే నే మజటి కొొందటు నదివ్నీ ౦హమూ రి 

వంశస్తులు. అందు చెత 'వెలమదొరల ముందర, యిీభూణోకంణో, మ రవీరులును న్ను 
తల యె శ్తలేరు. 

సన్నా.....ఓయి నీ'తెలివీ ! సర్వజ్ఞ శింగమ నాయనింగారని మణి నొక మూల 
పురువుడు రా, ఆయనికి తెలియని శాస్త్రంగాని విద్యగాని లేనందున, ఆయనికి సర్వజ్ఞ 
బిరుదు వొచ్చింది. ఆయన వేంఠటగిరి రాజధానిగా కూర్చుని మంతా యులిన పొర, 

అవ్న,ాఅన్నా ! సన్నాసీగాడు ! మాటమాటకీ పుల్లేస్తాడు ! 

[అని నన్నాసీని చిటమట లాడుచుం జూచును, 

సన్నా.=నీమిటి ! అప్పిగాడు మనిషిలాగ "రేగుతున్నా డు! [అని కోపించును. 

[అంతట వెట్టివాండు ప్రవెశించి యిట్లు దండోరా వేయును. 
అలివిగాని పెళ్ నం See, (డుండుం.) వరానులు గడెకో గడెకో కోట 

మోది కొస్తారు. (డుండుంఎఏ వూరిజన మంతా యొవరిసొత్తులు, పానాలు్కు వారిశాత 

చెనలాగ కాపాడుకోవలిళింది. (డుండుం) యీలా గని యేలినవోరు సాటించ 
మన్నా రు.ా(దుండుం.) (అని నిష్క_))మించును. 

పౌరులు, = [దిగులుతో ] ఈసాటింఫుకి గుండె నొ”టుక్కు. వలయునని బాబో! 

ఆప్ప. నో కీమో భయంలేదు. నా కింకా 2000 చ్రాహ్మణార్థా లున్నా 

యని జోన్యుడు చెపాడు. 

ఈారులు, —వవా్ట వవ్వా! మంచి జోశ్ళమయ్యా. మాక౦ తా కా వఐవరాను 

కూడూ + శప్పదు. ఏం శేతాం బాబూ ! 

'వినుకకు చూచుచు వడివడిగా నడచుచు స ప్రచేశింకురు 

నన్నా ,.ఏ మమ్మా. కోమటక్క_ అంతా వడివడిగా గుంపుగా వొస్తున్నా రు! 

ఒక'తె.._ఎందుకా అన్నా ? సిద్దీలు అక్క డక్కడ ఫొంచుండి ఆడవాళ్ల శేసీ 
తవుడు చేస్ట్రాలన్నీ చేస్తున్నా రన్నా. (అని వడిగా నర్మిక్కమించును. 

ఆప, నేను వెళ్తా; నా కీరోజు వాహ్యణార్థం వుంది, | అని నిష్క్ల. 

సన్నా,.--బలే తండిపోతు ! నేను రేపు వుంటానో వుండనో? అందుకోసం 

ఆరు వేడవడం యెందుకు ( సో పొలస్వామిగుడి నం'బ సాభార్జు నారు చక్కెర ఊాంగలి 

దధ్య్యోధనమూ పెడతా నన్నాడు. వా ట్నెందుక పోగొట్టు కోవడం ! 
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ఒక వారుండు,...__.ఆయన్ని తిండిపో తన్నా వె, మరి ను ప్వంటయ్యా ( 

(సన్నాసి వలుకక నిష్క_)మి౦-చచును 

ఒక తె.___(ఇతరలతో) అక్కోవ్ వో అక్కా, యీపరానులు సిద్గీలం వీళ్ళం 
తొ మనరాయనింగారి యింటికి "పెళ్లిళ్లకి వొచ్చిన చుట్రాలే గదా. చారికి చుట్టాలైలే 
మనకీ చుట్టాలే గటా. కడమ చుట్టాలకి వారు విందు చేస్తే వీళ్ళకి విందు మనం 
చేతాం. వీట్ల నునపేటకొ సే ; 

అజాత 

చండవది, = వెడి పెడ్తి నానంటి, ఆక వ్ ఆకో్క-వ్ . 

కలూడప ది, అఆ బెడ్స్ వడ్డి సెప్ట సి, 03 $ 

కలనని యంబలి పెట్టి, స అ 

ఐదవది=అందులోకి నంచుకోను మిరవగుం డేసీ, 

ఆఅవది.... తాగణానికి తెగచబాశడు చు ట్రిచ్చి, 

ఏడవది,రేలకీ సన్నెకళ్తూ పొత్రాలూ ఇచ్చి, 

(పృథమ.=- 'పెద్దనిద్ర, పామ్తాని కందుకోబెడదాం. 

వాదందణటు,_. 99 99 [అని నిష్కు_). 

పౌరులు.=జయిీళక్ల న డెంటో మనకి తెలలేదు. రండి, రాయనింగారు మన 

మల్ని కాసేకాలం త శే, మన మెల్లి రాయనింగారిని కాయాల్క మనం కత్తులతోను 
కటారులతోను పొడవలేక పోతి, పొడి చెవోళ్లకి కావలిశీనయి అందితాం, సాకరీ 

'చేతాం; అందుకు రాయనింగారిని అడుక్కొందడాం,. (అని నిష్క_)మింతురు, 

వశకము నమా వము, 
(Ce 
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సత కము.---బుస్సీ చరా. 

a ర | ల ఇ 7 ఇంగ య్ రా. మ. 

(చూదు, విజయరామరాజు బున్స్బయు యథొచితము ప్ర పశి తుర్రు 
శల. పతకతెసండై! 

౧౪ 

వచ్చినారు ! సూదరుం గూడ ఇచ్చినారు? 

మోదరు..___ఈ-ఛనము చొబ్బెలికోటమిోదికి నడి_స్థీమ్యా కోట వడతా మంట ; 

ఈ రాత్రి తప్పిలే బొబ్బిలి మనవల్ల గా దంట. 

బుస్సీం---అది మొట్టు మహారాజా 

బునీీ వీమి మహారాజా ఈరాత్రి వెళ కట్టు చంవెతోను -కాలినడకతో ను 

శాబు,.దొంక భోనిపులి పొదలో చేరినది; తాండ్ర పొపయ్య కోటలో లేడు, 

రాజాములగే నున్నా జ డుం పారా, గాలచే దంగారాయండు అతనికి బంసన జాబు 

ఇదిగో న ఎ టయినను మనరాక ఈగడియకో పెగడియకోే అతసిక తెలియక మానదు; 

"వగపినవంత నే ఆతడు రాక నందు ; వచ్చినంత నే మనల నందజను రూపుమావక 

కానా త 

బుస్సు ఆ, ప వ్రియముగా। జూచుచు] ఇసీ ఆ హర్కారా..లిజ నున్నారా |! 

వాసిపలన నింక నే Sn దఃసికొందము, 

రాజు... ఆహారా..రొలు ఇరువురు బిశారి"'వచేసనముల బిచ్చమెత్తుకొను చు 

11 కహరాలు చాంటినారు. 12 డవ వహరాలోే మోరొసాహెబు వారిని అడ్డగిం చి, 

నోజా చూచి, చారి సోభుమరొ ల్హైలను ఇరువ నుండంగా వారు ఆరొ ధ్లిలను సెటుకు 

కొన యత్ని ౦చి, వాని చేతినుం డితీసీకో లేక, అజులుము" చేత లేచిన మన Wan లమోచ, 

తమ కాసెకోకలలో ఢాం (చయుకొనియున్న బాకుమ్మాత్ర త ముతో క లియంబడి, సాయుధులను 

నూ ర్లరను సాడిచి, తాము పొడుచుకొని క మోరాసాెపేబు నాకు ఆ 

రొ లల లోని ంవాజాబులను తెచ్చి యిచ్చినా:డు. 

బుక్సా [(ముక్కు-వై వ్రే లిడుకొన్సి అవా! ఈ బొబ్బిలిలో హర్కా_ 

రాలే ఇంత పని చేసినారు! బంట్లు దొరలు ఏమి చేయుదురో! అయ్యా, ఇపుడు అంధ 

కారము ; తెల్లవాఆి నిండు, హూర్కాారాలు దొరకిరిగ చా. ( ఇంక తాండ్ర 2 పావయ్యాకు 

కబురు అందు ననుభయము లేదు గదా! 

9 
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రాజు. _అయ్యయ్యా ! దొరగారూ ! నీమి యిట్టు నెల విచ్చెదరు ! ఇట్టి 

పహార్కారాల నెందజ నెన్ని దికళ్కు.లకు వారు కంపినారో * ఎందజు తప్పంచుకొని 

పోయియుందురో ? ఆంధకారమునకు 12000 మన్న సాంజు పేతను ఇలాయీాలు 

వెయించి పట్ట గలు గావిం చెద, ఎట్లు ను మావలన నిపుడు కా దందు నేని, నాకు నెల 

విండు ; న్ నాయూరి కేగి మాసే చెప్పుకొని బృతికి యుం డెద. 

మోదరు. సర్దార్ , రాయభారి అంతావ నివపీనాడు! ఈపహార్మ్కాారాలు ఇంతా 

కుని వసీ నారు. ఇంకొ ' జోదులు దొరలు నిమి ౫ వస్తారో ! కన్క_ మన షీ జేగొతులు 

శెప్పేలాగ వారిని ఏీమజు పాటుగా కొట్టడం పరీ వని నాకీ తోస్తుంది. 

బుస్సీ వరురా అక్కడ! 

దౌవారికుండు,.--[వ్రవెళించి] ఏమి నర్కార్ ఆజ్ఞ ( 

బుస్ఫీ. పోయి క్షణములో సర్తొర్గ నందజును తోడ్కొనిరా ? 

దౌవా.---చిత్తము సర్దార్. (అని నిమ్మ) మిం చును. 

(నేపథ్యమున కాహళము ఊ(దుదురః ) 
బుస్సీ*__నీమి కంట తెచ్చెదరు రాజా మారు! 

నాజొ,ఎతంట తీర్చువని ను తెచ్చినది. 

[సర్హారులు వ్ర, వెళింతురు.] 

బుస్సీ _--కూర్చుండుండు. [అందు కూర్వుందురు, 

బుసీ.-ఇవ్వుడు మోరు బొబట్బలిమాందిక్ నణువవలయును.. 

సర్షానీమి సర్కార్ ! ఇలాగ హుకుం వేసారు ! ఈ చీకటిలో ఈ నద, 

నటు లో యలాగ నడుస్తాం (i 

“హెదరు.--మామూల్ లేనిమూట వచ్చిం చేమి మానోట ( నూ చదుర్న 
ధిక్కు_రిం చిన ఫోగరుబోశనులకి మనూ వముజు పాంటు మే కొట్టవాల - "లిదూూ]! 

రాజు,నా 12,000 మన్నె సేన చాత్ర, ఇలాయాలు, న్లంగాటాలం మతాబులు 

వేయించి మాకు వట్టవగలు చెనెదశు. 

హౌెదర్._శబాళ్ ! అది షరి ! బలే మెహర్చా౯ 

ము సేవనాల్ .[గాయను చూపుచు) ఆరాయభారిది వఖ్య్బోటు ఇదో 
సలా ; నేను నశుజ్ఞాను చొబ్బిలిమోదికి, తెల్లవారేలోవల, వాడ్క్_ వాడిదొర్ల కీ 

చేను కర్క_ర్క-ర్కెై-ర్ కొయ్యవాలా వుంద బొబ్బిలిజెండా తెగి "ట్ట $3 మనజెండా ఎ త్త 

కుంటే నాపేరు ముసేవనాల్ గాదు: నాకీ కల! వెయ్యండి ma భక 

కొడితే నాకీ యేమో యిస్తొర్. 
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బుస్ఫీ.6000 వరహోలు ఇప్ప 0 చెదనుః 

ముశే.6000 వరహోలు నాకీ వద్దు, చేను బోనగిరి కొట్టినాకా, కళ్లికోట 
కొట్టినా. ఇట్వంటి చసాదెిజితానికి చేను కోటలు తియ్యలేదు. బొబ్బిలి నీడుగడియలు 
దోస ఇయ్యవాలా, ఇ స్తే ks బొబ్బిలి కూలంజ్జాక 1 

రాజు-ాబశలీ! బళీ! స సర్క్కానకు వరహాలు లాభను. ఇది మఠలీయు మం చిచే. 

బుస్సీ, పాదరు..__అలాగ కానీ ; 

ముసే*.._మణి నావని చూజ్ఞాకా, సలాం నలాం౦, ఆని నిష్క_) మ ౦-చును, 

సరార్హ౦ందణు..__సలాం ; సలాం; [నిష్క_మింతురు, 

బుస్సీ. లాల్జాక్, మ౭కీ, వతణాని శకెతమణము సమ స్తవృ త్తాంతము మారు 

చూచి వచ్చి స్పష్టముగా చెప్పుటకు సమర్థ లగువారిని ఆయిదార్లురను నియమి౦వ 

పలయునుః 

కల త్తం, సలాం, [గీష్కు_మ్ం చును. 

రెజు__ నేను వేషము మార్చుకొ' ఇొదసు, నా సేన కిర్నాటు ససెదనుం 

బుస... ఈ రాత్రి నుమ చంపుటకు వచ్చితివి రాజా సేపు 

రాజు--సలాము. (అని నిష్క్రమిం చును. 

(నెపథ్యుమున వెలుతురు) 

క Pam క బూసి,..ఆహో ; ఎంత వల్వురు |! 

వారంత కలా వయించినాడు మహిల్ రొజా ; 

| నెవథ థ్యమున బాకా భేరి డంక నగరా, నౌ బ్లు. 

(వగమ నివదకు(డు....| వ వేళించి] సలాం, సలాం. ముసేవనాల్ కౌలు చెప్పి 

నారు. ఆయాసస్తార్థ కంద 12,000 సిపాయిలు 60౮000 వరంగులు, 600౮ ఇంగిలీనులు, 

13000 చట్కాంర్హు, 6000 వలందులు, 8000 బుడతకీనులు, 4000 సో సంగులు నజుము 

గట్లినారు. దిరుగాక హిందూ తురక సీసాయీోలకు తిక be కదు. కోట మోపి? 

నడుస్తున్నా చు. 

బుస్సీ. మంచిది. | నివదకుంషు నిమ్య_) మంచును, 

లీ 
॥ భో శ ] శ్ | | త త ' ల్ a) spore, i . తు 

యయయుంం ని అ టాలం ౧4తో Ny WOW 5 రు సు న్యూ 3 

ద్వితీయ నిజేదకుండు. [వృ వేళించి) సలాం, సలాం, మందుకొట్లః ెల్బు 

బుస్ఫీ..మం చిది. (ద్వి సిష్క్ట్రమి యు ము 
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వియుస్థనాటక ము. 

(నేపథ్యమున) 

"ఓరోరి అహోబిళాన్ని, భూకనాధుజణ్ణి; పెద్దగుండ్దతో మట్టి కోట మాది! 

మోర్ట చెయ్యండి. రామసింగును, లత నసీంగునుు ఛతాటున్ని, అనుమంతుణ్ణా చిల్లసెం 

కోల చిట్రపురాళ్లు, మంగలకత్తులు డబ్బుల తిత్తులు, వీగానుల్కు గులకరాళ్లు గట్రించి 

వెలమలమోదిక్ "మారా చెయ్యండి. జంట ఫిరంగులు జబరజంగులు బోకుమారులు, 

జెటుఫిరంగుల్కు మగరదిండ్డు, అన్ని తయ్యారు చెయ్యండి. కం చుఫిరంగులు గట్టిం 

చండి. చెళముకి చారులు, 1800 0 త తయ్యారు చెయ్యండి. 6000 జజ్జాయిబా 

రులు అనుపు దిద్దండి. . 

సృ [ప్ర నవే. బడయరామరాజాగారు యుద్ధం చూడచానికి నెనుగ మోది! 

దినాక్, హౌదర్ద్ణంగుగారిని పిలుస్తున్నారు. 

బుస్చి._-పోవోయి; మోయు టమ ము స | ,హొదరు నిష్కు_)మిం చును, 

వా _...నర్కార్, తమ వటాలం వారందటు తిరగ బాటు చెస్తున్నారు. 

బుస్సీ... ఆశ్చర్యము ! ముందు నడవ వలసినవాలే ! 

(వా జప) లేనిదీ వారు నమా చెయ్య లే రంట. 

బుస్సీ,---అవును. మామాటగా బొడ్మిక త్ వారికి సారొయి మామూలుకొలత 

వృకారము ఇమ్మని చెప్పుము. (వ నిష్కమించును, 

దిష్టి [(వృవెళశించి | సర్కార్ ! తమ పోల్డర్లు సారాయి తాగ కఫరు తప్పి 

ఒకరిమోదికి ఒకరు సనిలు దూసుకొంటున్నారు. ఇఖ ఊణమయినాొ ఆళివ్యం “సయ య్య డం 

వరీ గాదు. గుండు పారించజానికి ముసేఫనాల్ మూడో నెలవు అము తారు. ఆకాశ 

మంత కాగడాల వట్టవగల్ ఆయివుంది, 

బుస్ఫీ.--వారిగుంశు ముందు మిగిలిన బాగుగ నుండును. [గడియారము 
చూ చుకోని] 12 గంట లయినవి. 

(నేవథ్యమున ఫివంగి మో మత 

శ వణ మళినయించి, కమత ఎవరురా మా కడపటి బుస్సీ. (దద్దిరిల్లి లో 

నైనను pee న నా సా ( 
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బుస్ఫీ....ఆది వారిఫీిరంగి యని నిశ్చయమా | 

రాజు..__ఇంకను సందేవామాో ఎదుట నున్న, మమ్ము గుణీ పెట్టుదు రని మేము 

వరారి చెసి నచ్చినారము. 

బుస్సీ. ఓయి సీపొయ్యి ఇచే నాకడవటి ర. | ద్విం నిష్కు_ )మించును. 

[ నెపథ్య మున... కెలగకొలు. 

మిరంగి వ వ్రముఖా గ్నాయ్యాస్త్ర న aang 

మార్ a మార్ ఈ పెర్ ! (మెరీ. } 

ద్ర[వ్రవేశించి] మనఫిరంగీలు పేలినని. కోటబురుజు లంతట మనుమ్యలని 
"పిలింది, సిబ్బందిలని హా ఏ! మనవాళ్లు అన్ని పక్కలా. ఓక మారో కోటు కూల్చ 

'డానిక పీరంగిలు కాలుస్తున్నా రు. ' [అని నిష్క_)మిం చును. 

దష. [వ వేళించ్చి సలాం సల్, ధర్రారానుక ముందు మిగిలి ఆడంగులు 

లణాయి చె ల బకొల్ బేబిలు సగ్యా_ర్. | ఆహ్ కొొప్వులు వివ్ప్ వెనకసిగలు 

దట్టంగా వసీ, _పెటచెంగు నడుంకట్టు కట్టి, రాళ్లు రప్పలు వల్లో కట్టుకొని, రోకళ్టు 

తీసుకొని, చేపవార స్రీలు కలవటమొనారు. రాళ్ల యా ! గిరవాట్టు యే 
స్తారు. ఒడిశాలలతో కొడుతున్నారు. దగ్గిరికి యెల్లీన పోళ్టర్ణని మండీ యేసుకొని రోక 
కృతో పండబెడుతున్నారు. ఆళ్ల మాదికి యెల్లి నా జే సిబ్దీబిలాల్ అగసూమర్లయా, సగము 
మంది సర్రార్టు బకాలుపేటమాదికి ఉడాయించినారు. కడ అందటు బురుజులకాడ, 
క్రింద లడాయిమాన్సి ఈళ్ల లడాయి తమాహి చూస్తావున్నారు. కోట మోద ఆళ్ల క దీపాలు 
"లేవు. మనరాజాదిసాలు ఆళ్ల కి వెన్నెల వుంది. దాన వేత ఆపు మనస ర్రార్ల క గురీ పెడ 

తారు, వఖ్ గురికి టకినుల్లాక మర్హయా. మనగురికి ఆళ్లు కొంవెంకొంచెం అందుతారు ; 
ల కొర్టి అందడం లెదు, సలాం. | అని Wz sana 

బుస్సీ. స్త్రీలు యుద్ధము  చేయుణా ! సిద్దిబిలాల్ వారి వేళ చచ్చుటా ? 
కోను టి స్త్రీ లా టకీనులాను ప యు ! మేము బక (డను ఇట్టిది యొజణుగము | 

ఏమి యడ్ల నెరము + 

రాజు నవమి ! చేను ముంచే చెప్ప లేదా ( నన్ను బా, జంటిచే మణి / 

బున్చీ.---వీమయ్య్యా రాజా ఈ! మాక స్త్రీలతో లడాయి వెయిం'బెదప్పు నీవు ? 

రాజు.---[(సమందహోాసము] ఓడిపోదు మని భయమా ? 
బుస్సీ,_-బలే చీతులమూవఏవిగా నున్నా వయ్యా ( ఆ-వుహారితో జగడము అవ 

మానము కదా ఈ 

రాజు.._._[సమందహోసము] "గెలిచిన మాన మే, 



70 బొబ్బిలీయుద్ధ నాటకము. 

బుస్సీ నీచ మానిసీసి గావోయి "+ 

రాజు,._-వీ మన్నను నరియొ, 

"ోాందరు...వాపాటబు నాక్ శల్వు ఇయ్యాండి, చేను. ఆ తమాషా చూచి 

ul వొస్తాక్ , 

బుస్ఫీ..._చాచి వచ్చి మాకు చెప్పుము. (హౌదట నిన్కు_)మెంచున్ము 
సుస్ఫే[రాజు నుద్దేశించి] ఏమి రాజా యీ సీలు ఇజశారు ఆంగీలు తొడిగి fe) oy య 

డాలు తర్వారు పూని పోరుదురా ? 

తృతీయ నిజేదకుండు.[ప్రవే.] సలాం సర్కార్, బకా ల్ఫీబీలు వజ్రాల్ 
కెంపుల్ బంగారు జవావారదీ ముస్కాని, కాకర బనారన్ -ీరల్ ము స్తీబుతో జ 
టగా మెరునా కోటబురుజుమోద కంటికి చూవడగాచనే చారికీ వశారీలు త ల్చుకొని 

మ్ తుమి సీపాయాలు నఖరిక్ వఖరు యెన్క_కి మో చెతి పోట్టతో నెట్టుకొని తోను 
పాని లగ్ష లెక్రా వున్నారు. ఎక్షం తొందరలో సగం మంది కింద ఖందకం వుంది "లెదూ, 

అందు ఇగో వజ్తారు * తతిమ్హాసగం ,, [అను నర్గో_క్షిలో] 
రాలీ వ షం A న. చ్ | ఇంగ SS శోయలా కంద 00 G5 చచ్చినారు, జం £9 గట్రా ’ 

| మున. ర్యా. (అని నిష్క_)/మించును. 
బుస్సీ మనమును చూతము వచ్చెదరా మవోరాజా ? 

రాజూ, జ నసెంస్ట్ర (కంత్ గాదు, మోరే మూడు. 

ద్వి... [వృవే. ]/సర్మా_ర్ సలాం బక న. లగ్షలు Soe షే ఆని పొయీాల 
మాద తేరు తావున్న నూనె ఉడుకు వనుకు సిలు కాస తావున్న అం బళ్లు వోసి. 1000టి9, 
కళ్లల్లో మిరవగుండ గంచల్ గంవల్ గ కుం చి 150008; కూల్సిన్నార్ . త తప్పించు. 
కొని లీక క లియబడినవాళ్లే ని lass రోకళ్ళ త్రో గుమ్మి పడదోనసీచా నారు, సన్న 
కళ్టు రోళ్ళు, వేసి పటన. కల్యా. యలు రగబ్దాట్టిశ్యాడు. [నిష గ) మిం చును, 

(బుస్సీ ముక్కుపై చె లుం-చుకొనును, 

చకుర్ణ ని వెదకు: డు, Ma ర్, మనివాడు చండ్రోసు మహామ్తుదు ఆ 
వివలతో ష్ అనే మివరవగుండ మారెమ్మ క కన్ను నిండి కబోదియె తోక టిజాబ్బకీ ఖుంద 

కంజోేబవడి సచ్చీపోయినాడు. (నిష్క)మ్౦ చును. 

బుస్సె.___జిహోవా! జ్వోవా! మేము పోరిన మ మేవుగుదుచమో | 
[ మూదరు ర_క్రృవస్త్రములతొ* అంబటి తలతో వ్ర, వెశించును.] 
బుపీ.==ఆఅరే ! ఎవరు కప్ను ? 
వా జ ల | నా we క న మ దరు. క్యా సాబ్బొ. నేను ఒహొడర్లంగు కాదూ 1 నాకి తిల్వదూ మా? 



కంచమాంక ము, గ. 

_ రాజు,._వమి సాహేబ్ ' మారు పోరితిరా ఏమి *-మో యొడ లంతయు ఈ 
చిత్తు శేమి ? 

వొ దరు, జజ మేము పోరలేదు రెబాూాధి య, బకాల్ఫీపీలపోరు చూడడానికి 

వెల్లి సీ పొయాల నడ ము మ వున్నాం. బిబిలరోకళ్లకి వాళ్లీ తల్యా_యల్ పగిలి నామాద 

గర్భణా 

సే నామొఖం వుడ్కి_ పోయి వుంటుంది. అ అంబర. 

కురిశిన "క్లో నావొల్లంతా యకా అయింది, మణీవళ్లో, ఈబగిడ్ ఈ 

ఈచాడి లేకో 

woe నామొఖంమోద! ఆఖీమాద! నూడడానికీ పోలే సావడానికి అయింది! 
ఈళ్ళ మొగవాటు 'బేరాలకీ పోయినారంట ; ఈళ్లు మనచాళ్లకి దంచుతావున్నారంటా 

ఆక్షాఅక ఒకడు రండు బిబెలు ససా వున్యారు నవాబ్, నాకీ నోటీ తెరిస్తే అంబలి 

నాల్యా_కీ అక్క్క్టాలాగా వస్తుంది ; నాలా. Nas ; అంటుకుంటుంది |! వదలు, 

సేమాబూ చెప్పడానికి వచ్చినాక; కదడుకొొ_ం౦'గాంకి ల వలి _పో తాకా i (సమ్మ) 

ద్వి. శ్ర, వెశించ్చి సిద్దీమ కాలు బకాలుబుదుజు వట్టినాండు. బకాలుపపేట 

ఆంతెో దోపుడు అయింది, వీబీలు మాయ ఉమొనారు, [నిష్క_)మిం చును. 

బూసీ...మలీ మన మేల పోవుట ? 

రగా | స నలాం నమ | బొందిలిగూజెం, మచే స్నెేగూటెం మాడిపోయి 

నై సాం ప్రణా కా నానా "కాపుగూడెం మోది! జాడు త్రర్జీ నారు, (నిష్కు_. మిం చును, 

న్నీ 

షీ 

“కాపులు నాగళ్లు, "కాళ్లు, కట్టుల, గండగొడ్డటు, కొడవళ్లు, గునపాలు, పాజులు వీటితో 
కొ డారు “అవే యిది జలరతరాముడి దొబ్బు సూడరా” అసు. 'కాపువాడా నాగేటితొ్ 

కొట్రాడు. మనవాళ్ల 300 మందులు డింకకొ డారు. నా నిష్కు_) 

[ మాదరు అంబలి కడిగికొని వ పృవేశించును. 

భావ జే] సరా రా,_ర్ , వకనాగేలు కట్టు మొన తు సాహె్బిక్సీ J ల 
పుజ్లైలో దూరి ఆఖము బిటికివుస్సిండి. ఇం కొకోడు గడ పాజతో తలా; లపై 

చ-((పృవెళ చించి |] సరా జర్ నళాం, 'కాపుపేటలో సుకురుల్గ్లా పోరుతాడు., 

న్మా-కీకొడి లే "కాపువాడు నాలు లాక్ కన్నాడు. పుకురుల్లా తన్ను కొని గింజుకొని 

వీరులలగో కలసిపోయి న్నిద్బపోతా వున్యాడు. [నిష్క_)మి ౦ చును, 

చ_[(వృవే. సౌదరల్లీ నుద్దెశించి] స్టార్ సాహెబ్ ఖల్లాకి కుడి యెడను 

అన్ని వైపుల అగాజి పిబాడి.లడాయి అయితుంది. వఖ్ సర్దార్ వఖసశ్తారు... ఖుమ్మాక్కు- 

"సయ్య్యడాన్కి.. లేదు. తమరు వస్తే కాపుసపేట అయినా వడిపోతుంద్కి అని అనమరల్లి 
సూ so చెప్తారు. | 

-హైదరు. చేను Boel ఆయినా వజ్జానుగాని కట్టుషుకురుల్లా నాటి 

అజాయికి మాత్రం రాను, చ. నిమ్కు_)మిం చును 



క. దొచమిపేయుద నాట క ము, 
రై @ 

SAP లాం శ మము ద్ర నందణను ఇక్క సంచాన ఇద్ టుంది 

తోచి యాతా | 
పులో 

ఇటీ ణో 

కాపయ నను ముంచే చెప్పలేదా ? నన్ను బొబ్బ లిచారి బై టా జంటి శే |! 

న్య fF అ వా! త్ శ ॥ | ల్ థ్ అ న ల్ re ఈ దాం సరా)..ర, మరయా అనమరల్లమఖాక. 3 మరయ? స sf 3 

కునరమల్లిఖాక ; మర్షయా : [అని నిష్క_)మి౦చును. 
రం కద! నరా;..న్ , “పిెపిటఖాల్ లెగినినాదు. మనివాణు ఇవండు శాప మ మ సజ భు ఇప్పుడు కొప్పు 

ఉుపాద జ న్నారు. కాపుపట వాళ్ళ కిందా వుంది. (అని నిష్కు_.)మిం చును. ఇ he | 

న్ ఈ వరించి] మవ సారా షం న కం నాగం పంాాళతువాంచి మన హరా_రా వుంటా కూకూాభాయి, ఆడు దారిలో 
worry WO 2, hE, వ = ; మలల వు క క. మర యూ, మెం ఇం ఈక మర్షయాలేదు. (అని భశ నుంకంచును, 

"జహి కొ నారికు నుం. ఆరే హారా_రా జవాక్ , సేవు ఇంకా మర్షయా లేదూ 

ా 

ల 
జా 

తళ దికి ఇవందు మ "చోసాకా పుాానికి ఇవ్వడు ఇ క్షమా ఇసాక్. (అని కత్తి చూయును* 

త్ప.___నీక యొగాళీ వుంది, మాకీ సావు in 

జొకాాజఆడదే “చేను చెక్సి నమాట, పోలాల తో, (కృ. నిష్క_) 

వెళించి] సర్కార్ సలాం, వెద్దబురుజు వుందీ లేదు చాన్కి_బేతా 
"౦ నామ్ చెప్తారు. అబేతాళబురుజునూద్కి_ మన్నాళ్ల నిచ్చెనలు వేసియెక్తారు; ఎక్కి 
నంత మంది ఖందకం వంది లేదు కిందా ; అందులో ఇ వడ్డాదు, ధూరాన్కి_ చీమలా గారు 
కవ్చన్వుంవ. బారు. ఎవ ము నిచ్చెన జాడించినారు లాగ చారు పడిపోతుంది, ల్ల 
సంటెచాతు ౨ ముంది క్రో కుల్చారు వడ్వుంది (అని నిష్కు_ )మించును, 

(తృ. మిక్కిలి రోంజుచు మహాన ర్యభ్రమముతో ప్ర వేళిం-చును. 
బాసు మవిసిరొ యాయడావిజ్లి! 

కృ. నసౌబి ! నిమిశెప్పడం; పెద్ద ఫిరంగిగుండు నాకీభాఅని తర్ముకొనివచ్చింది 
బుదముజుమోాదానుం-చి, నేను దాన్కికం భే ముందు.రావాలకోనం బలేవగు మేవచి నాక్, 
దాన్కి చేత గాభరా అయింది, స్ట్ స. 



జార ఖో SSS SINS శం. 

బుస్సీ. [(“హెద_తోను రాజుతోను జనాంతికము] వీ(డు తెచ్చు వృత్తాంత 

మంతయు ఇట్టిదిగానే యుండునా? [ప్రకాశము] వీమిరా ఒడలు తెలిసీ మాటలాడు 

చున్నా వా? 

తృ..పోయి నూడండి సాబ్, ఇంకా అది యెన్మ__ దిగబడే వస్తా వుంటుంది, 

ఇప్పటీ. మాకీ శగుల్వంది. 

బుస్సీ స్థన ర పా, 

తృ. గావ పోజ్ , ఎన్ని ఫిరంగులు కొట్టినా గోడ జబ్బకి ఉబ్బకీ పఖతులం పె 

7 Py దా గ టో నధ అ om 
రాల్వంది. నోడ పగలు పక ,- సడ గుం సుంట ఏం వుం అక్కడ ఆకా గుచ్చుకొని 

గాంజామురుగం తోలు మబ్చాల్ లేదూ, అదిలాగా వుంటుంది. ద, "విల్లడూని? 

పొచినీట్ల్య ఖంపు, అము బురద, వూబి, ఖందకం. 'దాన్కిమోద వంతెన న కటి, ఖీల్లాకీ 

చొక్కా చెయ్యి డానికి పోతే, ఉప్పర్నుంచి, బాటుచొటుమే వుండి భూఫర్లు బడాబడా 

రాయిబండల్ దొొరుతారు. మనిచాళ్లు తుపాకులు లత "పె బల్చినా, చాటుమేవుం జే షూ 

వర్యు_తగల్లు. వఖ్వభ్ మాపుల్ పాగ జాడు; వాద్యం దూరం గుండు తగులూడూ 

లేదు ; వాడు వడ్తాడూ లేదు. ఆఖాపుర్ గాడ్ బాణం కింది! భుర్రుభుర్రు, భుర్రు గ్రుభురు 

వస్తుంది. వఖాన్మి_ : వఖాన్ని _ వమ వమ మన దాడిణాలా నుగ యా. చీకటి 

వంతెన వేళి బొ౪౯ "ee కరా | బలే pe రివుంది. చొళ్కాఅవతలి,,. పోదు “కోట 

పట్టలేముు స్” కావాలా,” చెస్తు సారు ము వేటికితాక్ సాెహేబు. 

బుస్ఫీ._లగ్గ లెక్కువారికి ఖుమ్మకు,- చేయు మను. 

కృ._బస్, (అని నిష్క)మిం-చును, 

బుస్సీ, మోదర్భాః జొ రాతికోటకంటె, ఇటీకకోటకంకో మట్టికోట వడు 

సొట్టుట కష్టముగా నున్నది | 

ెాదరు..__ఇవ్వుడు తెలుస్తా వుంది. 

చా[ప్కవేశించ్చి సర్కా.ల్ నలామ్స్ బేతాళ బురుజు పు ఎదిరిరాణ్ట కుట 
వుంది, చాళసామికి రధం వుచ్చం లేదూ? అద్నీ అద్భీ నిండి ఆరధం వుంది బురుజు, 

అక్కడ ముత్యాల పొపయ్యం ౨ వాళ్ల సర్తార. వాడు సింహం వున్నాడు సర్తొర్ . 

వాళ్లదీ వట్టాకత్తులు మనదిపా ల శ తౌబులో తళ్ళళా త్ర వళాతళత్తళా "'మెగ్లుతుంది, 

ఆది లళ్ళ గాం మన కన్న! గుచ్చుకోంటుంది, మనకీ కబోడీ చేన్నంది. నచ చ్చృత,ం ఆంతా 
అటే Sy 

వఖ్ జాగామే చేర ఫ్ర ఏమి వుంది అదీ వుంది బురుజుమోద, (నిను. ర్స 

వ్ర-=-గవ్ర వేశించి] మన్వాళ్లు శోతాళొ్ల్బబురుజు. ఎక్కి. నార్. వాళ్లకి వాళ్లో! 

అగాలగి నసురామనురి, | (నిష్క.)మిం చును. 

10 



చా : గ" బొ పి, వీయు ద నాటక ము, శ frat " 

wt 

ఉక క్ట 

"4 

pa] ల ] జే. pee ళీ న గ పీ అల్లా బుస్భ్ర రికి పర్యా అదు. చెక గ్రావడక వోయినను, మనవిఠులు' భోవల (ము, ద 

శించి సర్వ సంహారము చెయుదురు. . 
కృ---[క్ర వ్చేముత్యాల్ పాపయ్యా పట్టాక మన చండ్రోలు మవాము దుక వ 

కూడా లేదు. ఆ పొవయ్యచెతులో మన దూడూఖా నృర్ణయా ; చేదేఖాక గయా ; 
దాడిఖాక గయా;ణాణాబాయ్యిగుగ్దు మి యా లడ్డూ సాబు, బర్భీనుల్తాక్, పేవైల్ళా క 

నిమ్క_ మిం చును. 

శ న. ళ్ న! ట్ = 3 క 

ae న్వ్ దం గు నష =. 

సుసెట-లఎంక పొదనాలు శోసినవారయ్యా యాబొబ్బిలి బంట్లు | 

చ ప్రక మునేఫనాల్ హాత్రీకి దిన్ని లూక యొక్క, ఇ వయ్యతో కరుకులు 
మెనాడుం ఆక! యిద్రజక తడాఖా అందణు లజాయి మాని చూస్తారు, ఇద్దబున్నా 
అంత నాలేసీ హాకాశవలీ. లేళ పారాం8 నాటి అంకర్పల్ర, దొంతర్పల్రీ, నాల్లేస్తి కాళవల్లి లెళ్ళి "పార వట్రల్హాగ, ఆణ్ని దాటి 

కడు ఈణ్ని దాటి ఆడు పోతాడు, [ఆని నిమ్క_)మిం చును. 

ఇ 

వా[తవే వార్షముతో] సర్కార్ సలామ్ ముశేఫనాల్ తన “పీరు ఇక 
ర ముత్యాల పాపయ్యని "పిగులం వెళ్ళు బోడ-దినాడు, తాడు నారాయణ చారాయళా 

ఆంటా' చేలకొరిగినాడు. (అని నిస్క_)మిం చును. 
బుస్సీ. బలీ ! బలీ | ముసేవనాళల్ | 

కృ__[వృవే. వార్ష ముతో సర్కార్ , ముసేపనాల్ వాళ్ల జెండా తీసీ, మన 
సవెంచావేశినాదు. వాళ్ళ నసాబత్తు తోని మనసాబత్తు మోగిస్తూ వున్నాడు, | అని నిష్క). 

చ.[((ప్రవే.] అరే! శే! శే! దొంగదారిని నచ్చినాడు రంగారాయడు ఆ 
బురుజుమోందికి ! వట్టాకత్తితో ఊడుసాడు బురుజంతా. ఆయన్కీ_. కోనం బలే-కా ౫ డాలు వేశినారు. 'బభొల్ఫిలియేటు సూడు, యెొలమపోటు సూడు, రంగారారూడి రకా 

జో 3 5 కాలా DM ధాం చి, / ape 
రంగము సూడు.” అంచాయేస్తాడు. అంఆ తిరవణ్ఞామ లె దివోచ్చం అయింది. ఆయన ఇెమూం వున్యాడు సర్కార్ ! తుపాకా వున్నాడు | ఇక్షవున్యాడు | అక్షవున్యాడం! 
న సంస 1 | ర న్ క గ : 

ఇక్ష లేడు ! అక్ష లేడు! అతా యిశ్షా కూడా వున్యాడు! మల్టీ ఇందర్జాలం వున్యాడు, టై రి ఎడ / అత్త 
త! / చో 

మల్టీ కంటికి హాగ్పద్రాడు, గులికి హగ్బ డడు, ఆయ్న లక్ష కన్న జె అక్ట ఈ రాజాది వండ కరణం వచం. దండం ఇని. మట 
దం డంతా Goa చె ప్పవాడు దండం పె ట్టవాడ్యు దద్దిరిల్లీ కందకంలో పడేవాడు. 
ఆయన సొంత చేతితో క్ర త్తితో నరుకుతాడు 5 గాలి నజుకు ' తాడులాగ సరువతాడ్తు మంచి మంచి సిపాయి అయన్కి_. కొట్లడానికి వోతాడ్కు సలాం శేసాగు, ఆ మూర్తాన్ అద్మ అద్నీకి గొంతు కోసి తల్పకిందు చేసి, చెక్తురువానలు కురిపీస్తాము. నిలువు 'మొం జ్యాలు ఆయని_ చుట్టు ఉిెతుఖానాలు, అచ చిత్తురు చిచ్చుబుడ్లు ఆయన్ని చుట్టు. 

[అని నిష్క_ )మించును i 



లో అలో | ము 
డై je 

వంచ మార క ము, 9 

_ హెదరు ___నర్ధార్ చేను మళ్లీ మెల్లి సూళి వొస్తాకొ. -_ [అని నిష్కు) 

బుస్సీ, ఎంత సెపు ఆడంగలండు ఈదొమృరియాట ( 

క్ళ((వృవే.] నశ్టార్, రంగారావు ముసేఫనాల్కి. ఏదుకీ. అజుకీ వఖ్ 
గుదిగా . ఈణెపోటు వేసీ కందకంలో కూల్చినాడు, అశని ఎడమ్కా_లి తన్నుతో 

మనథంకా ఆకాసానికి పోయింది. మనఫాజు మే ఎవజితల్క్కాయ ము బడింది, అతేని 

జెండా ఎగురుతుంది, ఇ ఇప్పు అదో ఆమోగేది ఆయని నగారా, Cae psa 

బుస్ఫీఒ.._ బలీ; బలీ; 'మవ+పీరుండు! మహావీరుడు! ఆయనతో మనకో యుద్ధము 

కంటె నఖ్యమయిన దాసగా నుండును 

వ+---(వ్రవే. (మనినర్దార్హు వదితూర్లు తెల్ల జెండా యెత్తి ల “మో శేమిరా ఆడ 

పిల్లలా అంటా, అతనిబంట్లు యెజ్జజెండా లెత్తినారు. =. (నిష్క_) మించచును, 
బుస్స.._హా ! వా! బలాశే ! బలార ! 

an మల్లీ బేతాళం బురుజు మీదికి స్ట క్క ఎవరు పోవడం "లే 
దని తిర్దుబాటు “ వస్తారు, 

బుస్సీ. హె దరుజింగును నడుపు మన (ద్వి న 

'టాదరు జంగు చినిగిన నగారా కుండ నె్చి$ తగుల్కొలని 

యుండ ర_క్షవస్త్రములత్ ప్రవేశించును. 
బుస్పేలాఎవర వోయి సివు, ఇట్లు పెద్ద జిక వచ్చినట్లు వమయ్బ్చ-చున్నా పు! ' 

“హాదరు,.=నిం సర్దార్ “| నాకీ తెల్వదూ మోక! మన నగూరాకుండ రంగి సు 

ఎజ్తాకాలితో కన్నీ సే క్క ఎగిరి వచ్చి నాతల్యా_ యమాద వడి, చిస్లి గుచ్చుకొని నంది, 

కల్యా_య లాక్కో_వడానికి రాకుండ పుంది, 

(నాకరుబు -హైదరుతలనుండి కత్తితో తోలుం సేసీ కుండం దివియుదురు. 
బుస్సీ.---ఆశ్చర్యము ! అది సీతలళాయమాందనే సడవలయునా | 
మ మ చ, వే సర్దార్ . రా తమ్ము (వం వెంగల్రాపు కోటబెటిః సా 500 troéan 

190 గుణ్లింతో ఆ. మా స మన చేరాలమాదిశే వసు బామ న్నా దుం 

బుస్స,_--దారిలో మన గుల పు దండు వున్న ది, పరా "లేదు, యం సమ్మ, 

చప క "ప సర్లార్, వెంగళ్రావుః Ce బెధురొన్న ది. 9000 గుడ్రం 

సఫాయి, అయిన్కా; 100 గుట్టిం, 150 మంది సీ స oe ప యు జ్య ఆయన ఫీరంగిగుండు 

వస్తుంది లాగా కొండబోటు మీదుగా వస్తున్నా ఈ Ss 

బుస్సీయావ స్ట. "లీదు, అక్కడ నున్నది గస్ట్రంగిల యనుపుం [చం సమ్మ) 



సో గ {3 
న్ 

(ల న్ డ్రి 
“అద 

న్ స aX 

SVD లా. న్వగక ము] ఏమి యాశ్చ ర్య ౧ము ! ఇంత గుణా పుదండు నాశ మైనందు 
(గ భాం 

అకు “జేదాముగారి: ఏమి వెచ్చగలము ! 
టి డె వో ధో మాద, వ. సరా)._ర్, వెంగళా వ్ర స్0 గుక్టాల్లు 350 కాల్బలంఆ కొండ 

బోటు మాది_కాాంసే, వారిమోది,_ తే! ఫెళ్ ఫెళ మోగినయి మన జజా న్ 

యూల బార్లు, జాము 'ఢామని అగాదయినయి మన ఫిరంగీల బార్జు. 50గుత్తాలునసఫాయి! 
లలసకితో "దట యాన రాయిబొరం వచ్చినాడే దర్శారావు ఆయన కూలి 

బున్సం...-ఆది పాల మంచాడి మనకు. | ద్విం నిష్క_ మిం చును. 

(బుస్సీ డేరా సే గుండ్డు వడును, 
గ టా 

బుస్సే,--అలే ! ఇ చేమ మాచేరా మిది! ఫిరంగిగుండ్లు ! ఎవరు కాల్చినవి ? 

ఒక కింకరుండు. అజా పృవెకించి | విజయరామరాజు ను 'ద్లైశించి దండంట్లో 
వ్రహో ! వలినవారి చేరామాద ఫరంగిగుండ్లు పడుతున్న యి. డేరా కాలివోళతా వ్రంది, 

వదిమందికి గాయాలైనయి.. 

రాజు. న్వగతము] ఇవి ఎట్లు వచ్చినవి మా ఆడేరామాదికి * చారి! 
ఫిరంగులు లేవే! (్రకాశము]) పోయి అడ్పుండు [కంకరుండు నిష్కు_). 

చవ-ాసర్కార్ , వెంగల్రావు అగాదు మోదుగ నే ఫరంగీలే పడినాను 

మనఫిరంగిబార్థ కి "వెనక తిరిగి వచ్చి పటాలరాముడు వాటీమోద. దుమికినాను. ఇద్ద౭ి 
వయ్యుమంది జనాన్మి విర ంగి బారులవాళ్లకీ అం దటికీ వాడిచి, నజికి, చ౦ప్, అపి సరం 

గలే త పారిపోయి మల్లీ వస్తావున్న మనపౌ జుమాది$ తిప్ప కాల్చి పాజునంతా 
నాశ కండశారు. మోడేరాల మీదికి కాడా తిప్పినారు. = అని నిష -మించును. 

hg ఫిరంగిగుండ్ల కారణము తెలిసినది. అయినను భయము లేదు. 

కృప కే త్ సర్దార్ 200 పోల గళ" )వు, వటాలరామయ్య, లు సాంకి 
మంచు పరిశినమెఛానం మయానిక దుమకగానే ము కే SRE a తాక అరాబుక నివ్వు పెట్ట 
న్నా: దొర, రామ్య;: వారిగుజ్షైలు, వు మస్సు కవ అంతా భగభగ [నిష్క. 

న్య 

ఎస్సై ఇంక వర్యాలేదు. సంటిగాంద్రు, వీ నేమ చేయయలరు ? 
ఖో జ మ అల భాగా 
వ---[వ, వే్చసరక్షార్ 0 వటాలరాముడు. లాడూఖ్యాక" కలవట మెొనారు; 

a నాగాల న జగ గా అ క శుక జి మొచ నే వరవళ్లు దొక్కు_ళె రు ' బభాడూషూకా వతి, యి కెలిట్రీకి. రాముడు 

హో వై ట్లో A గారీ న్ (1 యై న ల్ = . స వ మడమ యనా 3 వెంగ్సళ్రాయడి -“౨యాటెపోటుకి లాథు వడిపోయినాడు, 
బ దిశేష్చున్నా డక. సి నివ ప సరా నర్యునా న్న (ఆని నిమ్మ) మంచును న్ు 

క అ 



బుస్సీ అట ఏటి జ్ 

రాజు, స్వగ త్ర ము | 

క, తురకలవిరులు పలునురు. 

ఖ్ మరణంబుం చొందినాదు ! మాటికి నన్ను కా 

గరకర కనెవరు ఖానులు ? 

గిరిని పీడుగు లట్లు నన్ను గాడపుదు రేమో ? ౬2 

మెగ, భోను.గ వ చేశించి ర కవన ములతో గాయములతో సో గా అత 3 ల es 

“బతు ఏ నం, చని “ల న వొాలున్సు సం,ఖె,0తు లై లీతుచు. 

రొజు వంగ, ఫా శివను! అని "కేక "దేవి గునగున వలాయితుం డగును, 

వెంగ్థ్రావు..నన్న త తప్పించుకొని పోంగలవంటలరా! |ఆని తయమును; బుస్సీ 
ఆగేను నారు వెంగళ వును పట్ట.కో"ని ఆఅంపుదురు ; ఉపాదరుజంగ దూరము ౫౪ నుండి 

చూచు చుండును. వెంగళ వు మూర్తి కుండే వడిపోవును.] 
బుస్ఫీ == హహా ! సాహా! చేవ వయ్యా మహావీకు డా. లె వీర లో గ9త్రం 

కొరమా లే, ' వంగళ్ళా,ఫ, మూర, 1 | శ వు మతాం లేరును. 
బుస్సి.__ సెవకులాఠరాొ, ఈయనను న ద్యశాలకుం గొనిపోయి లాజువలన ఈయ 

నకు అపాయము గాకుండ చూచుకొనుచు మందు లచ్చి, మాకుం చొలుపు౧డు. 

| సేవకులు “వంగ ఖా శ ,వునుం గొని పోవుదురు. 
బుస్సీ. ఇట్టేమహావీరులతో వల పోరు పెట్టుకొంటిమి! 
నసవకులు దానే పం) సర్కార్ ఆయన తేరినాడు ? “*వకరి ౫ త వావవలిశిన 

ఖర్మం మాకేమి ౯ అని బలి! బాక్రుతో య్ ములో తాడుచుకోొని కాల ౦"చేశినాడు 

బుస్సీ. = బివోబా ! బివఫోనూ |! ఈబొబ్బి 7 సూర్యచం ద్బులః og చంద్వుం 
శు ఈయ సగిరిం గుం సాడు. ! రండ మనమందణజము వోయి ఆ మహావీరుని 
చూతము, ఎన్ని గాయముూల. శగిలినవ్మో ఎంత బలాథ్యంచో, oé3 రుయా కా "రము వాది మ 
చక్కంలగా చూతము, ఆయనను చూచి చేను మాబేశమున మా(వభుస,ల యమెొదుటు జు 

జట స భయములు A బం సంర. రూవవరా[ కృమనులను సరం PNET [ఆందటు సమ్మ ;-)మీంతురు, 



పుష్టాంక ము. 

క ర స కుమారులతో ను, పితర నన సు, 
[గ్ త rye 

“కోవాయులతో న్కు పప వాసుటై నించోలగంబుగా వ వ్ర వెశించును.] 

క్ అ క య్యా, భం. బులు జొ పెగ ట
ా కక చాను 

జ త్న న ' wag) oa / ఇ mw a 

Wa nd (క్ష! గా ట్ల నా. న్నా! pe జా fo భా! 

జేరాజ కొండబోటునక నడుమ కొండంత మంట ఎగసి మాయ మన డే ఆజేమి! 

wn 

td hen 

రంగాాఆచలట పెంగ్ వు పోరుచుం జెనా! 

సనో చమి అనిచో వల నల్లమందు మారమ్మ అట్టు మందును 2 

చెచకాని "వెంకయ్య... అవును మహావ్రభూ.. దానిలతీణ మట్ట దె ; 

నభ లన నల్లమందు మారమ్మ ముందు ఆగలేక యున్నాము చొబూ | 

సత పు యదృష్ట్ర మెట్టున్న దో ( 

"అంతల నల్హ్లంబాటన మానినీ యొకడు వడివడిగా, 

లేచుచు కదం చు వ్రవెశించును.] 

నల్ల మానిసి, నండం మహో(వభో, దండం, యెంగళబాబు ంబారస్ఫార్లంయిల్లి 

చారు బాొబూ, 

రంగ.__హో ! హా! హా! (అని మూర్ఫిళ్లి తెరి అరసికొన్కి] సీ వెవరవురా + 
నల్లమా,..__ నేను వారి బంటుని, జక్కల్లా, ఖబురు చెప్పడానికి మిగిలుండ 

నుంకే మిగిలి వచ్చినాను “బెజూ,ం 

రంగ..__మాతమ్ముడు మా కేమియు చెప్ప "లేదటరా ¥ 

జక్క_.---అన్న య్యగారు నారణయివోరం సూడ రి గటా అన్నారు బాబూ: 

చేను శెస్తా నని మనివి చేసుకొన్నా. - 

రంగ ఏమిరా ఎట్టు పోరినాందురా నా తమ్మండు ( 
జక్క_.శీనబాబు మొగలాయిావాళ్ల గుక్టైలని రెండుజేలని సవార్గతో తెగ 

నజీకనారు. 1000 ఫిరంగిలచాళ క నిళూల్చి అఫిరంగీలు వరానులమోదికి తిప్పించి కాల్పించి 

నారు. అప్పటికి మిగిలిన మాతో ఆళ్ల జేరాలమిోదిక్ వురికే తలికి నడమ నల్లమందు 
మారమ్మమంటలో అందజఅుము మాడెిపోయినాం, శినబొబూ చేను మిగిలినాము, ఆనక 

బున్సీ జేరాలో నిజయరావురాజు కోనరం యెల్లి ఆయన్ని తయిముకపోయి శినబాొబు 

మూర్హబోయి నారు. ఆక్స్ చోతులలో తెప్పరిల్లి అళ్లు అంతే బుతెమాలుకొన్నా యినక, 

రాజుని వొదలనని లగువు వేనీవడి యీరస్సాచ్లానిక యొల్లినారు బాబూ. 

(అని సామ్మసీల్లి కూలును. నౌకరులు వాని బయటికిం గొనిపోవుదురు. 



fp 
శ్ 

EU గ్రా నల 

Oo 

రంగ. [అీచ్చ వడి యుం 4 | నానాహావః |! ఎపుడును నా యనుచరుండప్టుగా 

నుండువాండవు ; ఇవ్వుడు నాకన్న ముందు నీవు ఎట్లు నీరన్వర్హమునకు వెళ్లి తివయ్య్యూ ! 

హాహాహాహా ! నా యదృష్టము. ! 

రంగ... అన్న లారా, వడనాల్లారా నాకుడిభుజము విజిగిపోయిన చే! ఇంక చ 

మున్న ది | వెంగళావు పోయిన పిమ్మట ఇంక నేమి బొబ్బిలి ' 

[ఫిరంగియగాదులు, నెెకరులు సంభ్రుంతులై వ్ర, వెశింతురు. | 
esha! 

ao అసు! న్ -B Cn ర్ ను ద్య i ళ్ న ట్. శీ బగ we చ al శ స త iw, 

నెకం..-దుపక్యవబ , వరానుల ఫిరంగిగుక్టు వ బ్బ క ఉహాీ*నంత వడలి 
sa న నా / కే న | ళ్ మ్ అజో తను స్ట లో గ్ వా స | అ pgp i 

ం SRE పరాం దిగు తొస we hod లు బ్బల. * oa (.) భలం Gow) TY dw న్నయ్యి రై గిల్లు వంకన 2 క గును ) అలల 6 ధం ( : an 3 

సోయినారు, మనజేంణా నీమయిందో తెలవకుండా యెగిరిపోయిండి, 

(రంగారాయని 'మోల దివాణములో ఫిరంగిగుంచ్న వను. 

రంగ... సోహా | అయ్యా, చెండ్లకుమారులారా, రబ ౦ భువులారా... 

Ey నం! ఉనను త్ో యా ఖ్ 
వ, పండె విశయం బిలిదికొంటిని మిము ; 

ధి WwW అర్రే 

నిట నిటు లగు నని యొజులనె తి! 
ర్వ a. 

Po ల ఆటైనా య శ్ అలలే జ్ 

రదురమున చె మివ్వు6 వోడు వేండలో ఇదు, 
ష్ 

దైవంబు మా కిపు దాయ యగ్న్యు. 
యు ర్ OR 

మముగూార్చియే కదా మలకలు వచ్చిరి, 

వాతిని మా మోం౭ద వైర మేమి ? 

దారికి పావు గి దయనేసి “కి కొని 

సకుటుంపముగ మిరు సాగిబాండు 

వ | పె౦డ్థ కతముస మేము బెళ్సిలక వచ్చి 
గ్ 
(# 

మయొయంచు న్నారి మనినం బోనిత్రు మిము. 
కా a 

మిగివియుండుయ నేమాన మూగ వేని; 

మాహొజకు మోకు సంభూతవమురణ మేల ? రా 

పెంట్ధకుమారులు రాజటొంధఫవులు అందట En విత్ ఖు 7 Dds 
ల (| శో Clean యక 

కు Wy గై fs; గ్ర న 

రంగ... వెంకయ్యా, వమి? వీరు యలు వచ్చుకయొు '౮చికోయినాలు 1 
/ మ్ ఆ ట్ నే. CY. ళా గ్ అ శ wey ra ట్ యు 

వెంకయ్య... మస్ వభ్యూ చారి గాంఫిర్నము మోకు తెలిసిన చి. 
ఖో 

ఆ, బాణ మిచుునటి బంధులు గాన్సన 
a చ డం స! Meron 

బొణంబంధుసంజ  బడనీనారు ; నన. 



ప్రి ల శా ట్ క నుర 

రి 
CI 

తొథుగు తి లంచుక Rey దొెఆగినాదు, ఓ 

రంగం___ఆకుంహు ! ఏమి వారి యనురాగము ' ఏమి తెగువ! నాకుం గూడ 

వారు మార్లదర్శకు ౩3నే. నాకును స్వయముగా వదలించుకోవలసిన తొడుగులు కలవు 

ట్రై వైనం (బోర మో క మాడు చువారు, 

నో మ అ ల యల ఆ పా శారు న 

వెంకయ్య... ఏచినవారు ఇటు రానిలయును, [రంగ- వెంక ర్వ-సిష్క్ల). 

సలకము. == అంత్రపుర ము. 

వెండి ఫొమారితలు, ముల ఎమ్మ చె చెవెగారును ఉవవిష్నలె (ప వెళింతురు, 
స్తాయి 

= 

వెం్టాకుమూకులుసం భ్రమమున (వవేశింతురు. పెంద్దకొమారితలు లేతురు. 

మల్లమ్మ....-.మి నాసపాణములారా ! ఇట్టు మా రొక్కు_మ్మ ఢి ఆంత పురము 

(వవేశించిన కారణ మేమి ( 

"పెండ్లి కుమారులలో నొక్క_(డు ---బేనిగారికి! ఇవి మా కడవటి దండములు, 
వెంగ|శాయనింగారు వీరస్వర్త మునకు వెల్లి నారు. స కోట వెలుపలకు 

లాజుతోను, కరానసులతోను, క లయ:బడుటకు తరలుచున్నారు. వరానులు బొబ్బిలి 

కోటను కూల్చుచున్నారు మణి మే. మేలవచ్చితిమో కమకు చెప్పనలయునా!? 
(వెంగ్థ్రా"్యయని భార్య సుభ ద్ర, దవ్వు + కోకిం చును, 

రాణి... అమ్మా, నుభద్రృమ్మా, నాబం-గారు చెల్చెల్యా, ఏ హా తేశ్ణివండు రవంక 

ముందు పోయినందులకు దుఖం చెదవా ! ఈసమయము*”ే మనకు దు ఖము పనికిరాదు 

నాకనా నాముద్దుంగాంతులారా! మా, సా జేశ్వరులతో మీ, పా తేశ్వరులు సర స్వర్ష 

మునకు కరలియున్నారు. మన మచటికి ముందుగా6 బోయి వీరు టా! సమ 
యమునకు గృహాత్త్యాలంకారములం గావించుకొని వీరికి స్వాగతము నెన్స్నవలచడా ? ఎ 
దొరను వారు తొలిచూపే కడసారి చూపు చూచుకొని తొగిదండమే కడసారి 

దండము స్ట ముందుగా తరలుఃందు, 

సెండ్లి క మారితలం భర్త రలకు (మణామ్ళ్ల "లేచి వారి బాకులం కొందురు, 

(నేవథ్యమున] 

“గోవింద గోదింద, నారాయణ, నారాయని2, 'ఆందణు టిక్షగి ంతుడు. 
ఆజ వగా 

రాణి+ఆజఅహాో | పెద్దవారు ఆఅందుటు మనకన్న ముందుగానే తరలినారు ! 

"వెనుక 6 బడుట మనకు అవమానము గాదా ఇదిగో నాకు సా, సా బేశ్వురులు ఇచ్చిన ల 
చె కున్నది, సుభ ద్రమ్మకు 'వెంగ ౌొవు ఇచ్చి బోయిన బా కున్నది, 



స. లో గా 

స లు త Sl 
(బ్ర 

సా బన 
= 

భారతి 'చేవిరో, భారవి చెవిరో, పార్వతి డేవిరో; 

దివింపుం డీమమ్హు దీనలను మయ en దల్ల్తులాగ! 
వికపత్ను ల మమ్ము వినక కనక ముంచే 

విద నా చ పం చున్నట్టి నీ హ్స్ రే 

మ్రతజన్వ నుతదంయమూాా వాణనా. చులుగాంగ 

వన మొవం గుడు తబలా రా! 

మాకిట్టి వంతలు మరలరా కుండ 

మముంగావుం డితల్లులారా! 

కడపటి మూ యు క్కు. 7S ని మామోాఃద 

కనికరింప్రండు తల్టుతాశా. 

(అని చాక అొమృనకు గుఆీచేపీ కొని) 
రంగరం థ్రీ రంగారంగా శావేని రంగా 

కమలా కాంతా మనోబ్బ భృంగ కస్తూరీ రంగా. 
ఆని భొా దు చుకొన ప తెర ర కక ర కో “గోవింద సోవింద, 

నారాయణ నారాయణి” చెంధ్ర్లకుమారులు చాకులు తుకుచుకొ నుచు పూర్వ స స్థానమునకు 

వత్తురు, ఇతరులను అట్ల వత్తురు. [| రంగారావును అజో నవ వెశించును, 

రంగ.=అయ్యలార్యా, మాయన్న ల Fr మాకమ్యలారా , నాబంగారులార్మా 

న విజయ బంధువులార, 'వెజన్ల ముల ne 

దీర్చుక్రో చెర మా "పేరు ప 

చేతు లారంగం బూజించితి మెవ్యారి, 
ఖండంచితిమి వారి ఖడ క థార! 

కలలు మోర లాలించితి మెవ్యారి, 
బడంగ్రు మ్యితిమి వారి బాకు మొనల! 

wh లెదు! హతమయ్యి మగకూన! 

కోట పా డయ్యు నింశేటి కిచట! 
తే, నాదు ప్రాణంబు వెంగళ నాయకుండు 

న న్నెదురు సూచు చున్నాండు కన్ను నవ్య, 

11 



బొబ్బిలియున్లనాటకము 
దు! f- 

ఆతుల బొందాల మూయగా నతనికిడకు 

మణములోం జెకుదము రండు రణపథ మున, ర౧ 

(వెంకయ్య వ్ర, వ వేశిం చుక్క 

PN నీమివేసీ వచ్చితివి ? 

వెంకయ్య... మహ్మపృ భూ! ఎల్ల వారితొడుగులు వదలించి వచ్చితిని. 

. వరవ్లకులుం గూడ వలనవో నొల్లక ౭6 

యిటనె యీబ్ఞల నిళ్చయించుకొనిర! 

సం ర్రైండ సును *బడాలు వారి గృహాంబులు 

మలి నసేయించి యూబాలముగను 

తెలగా పడంతుల, వలను మడంతుల, 

లోనికి. దోపి తల్పులు బిగించి, 

తోరంబుగా నన్ని చూరుప క్ట్రల వంట: 

జిచ్చు లబంటించి, నోవచ్చినాడ, 

తే. గవను తెరచి మనము గడచునప్పటికి భూ 
చక మునకు నాక చక మునకు 
Wy “Uy 

మంటయిగరును సారి మనక్రంటి క్షగపడు, 

నేల తడయ నింక నేలినవొర, ౭౨ 

రంగ గ. [అత్టగతము | 

తే, విజయరాముని కోర్కియే విజయ మొందె! 

పావీ వింజూరి సాదరు పలుక నెగా. 
ఎం ౧ 

బొచ్బిలిగడిని వా డిడి పోటు మోడు 

రంగరాయంథు వెడలె గౌరవము దక్. ౭3 

ఆనా! ఆహా! ఆహో! [ శ్ర, ౩ "శము.) పతా గ్రుణులారా! మనము వరానుల డేరా 

మోందికే పోదము ; మణీ తరలుండు. గోవిందా, హారి గోవిందా. 

[అందు 'గ్కోందా హరి గోవిందా” అని me 

వికటము7ా నిష ,-/మింతురు, 

[ జల లపా సద్తాన రతా వా ట్రాగానాంలాలా ఆధార ంటాయానితాగఇంంకామల్తా రతన దనరు ట్ల ఎ వయకూ 

x ల రో 



సపనూంక ము. 
బక) 

సలకము:__బున్సీ "డేరా. 
| ల 

fa og. 3 oY | జ షే వం క ఖని ల మ్ స a క్ 

అంతట బునయు విజయరామరాజు పృభ్ళతులును వ్ర పశింతురు. 

_నేపథ్యమున మహావు, "రవము కలుగును | 

బుస్సి....[సం్థ్ర్రామమున] రాజ్యా ఇ జే మయ్య్యూ, ఇంఠ'వెల్వురు ' 

(రాజును బుస్బీయు పర్శిక్కమించి పరికించినట్టు అభినయించి కూర్చుందురు. 
బుస్సి.---వీ మయ్య ఆజ్యాల ! కోటయంతటను మంటికి మింటికి అంటి 

యున్న ది. 

మనతో యుద్ధము లోవల 50 పెండిండ్భు. ఈ జ్వాల యతని బాణసంచాలమంట. 
ల లన 1 ము! న) = ఏ! బుస్సి. 9 యాశ్చర్యము ! ఎమ్ యాశ్చర్య ము [ 50 పెండండ్లు! ఖే 

నమయమని తచ్చితివయ్యా ముట్లడణి ! అహా! అహో |! 

(వ్కసన్దార్ రంగారావు 700 మంది సిబ్బందితో కోట నుంచి మా డేరాల 

మీదికి దూకినాడు, దారిలో లాలు ఘిమందాను అడ నాడు. ఆక్క_డ వారిక సిరికి 

లగాలగి మరామరి. 

బుస్సీ. లాల తో చెవ్వుము, రంగారావును సాణముతో ఇక_ఢకి తై మని. 

వ్ర, సరా. రాజ్ఞ. [అని నిమ్క_)మిం చును. 

"అంతట హౌదరుజంగు, మెకటలత్ల్మీ ని చిన వెంకటరాయని 
జవానులచే వట్టించి తెప్పించి బుస్సీయెదుట నిలుపును, 

బుస్సే...-ఎవ రయ్యా వీరు హోదరుసాసెబు! 
“పాదరు..___అయ్యా, ఈ బచ్చా! తీస్కొని ఈమన్సి కోట కొడినుంచి మెలా 

వుంది. సోల్లర్లు ఆడ్డంవాస్తే, పరహోలు సల్హుతుంది, వాళు వాట్క్ రాజాయిళొయి 

యొల్వుర్ల టమురుకొంటా వుంచ, ఇది తప్పించుకొని హాూరీపోతొ పుంది* వరాలు గిరాలు 

చూచి బొబ్బిలి జమాన్రారి ఇలాఖూ బచ్చాకీ కల్సి అవిదొ రకనివాళ్లు మనసి పొదయాలు 

యోాళ్సె కిని వట్టుకొని ఇక్క ఉక్ శేబోక్కే యిది బొకుఏ దూసీ లడాయి వేస్తుంది, 

100 మందిని కుమ్మింది. చూడడానికి దాసీపుంది, . సాముగరిజీలకీ బురాక్ వుంది, 
విల్టవాడికి తు పాక్ వాక వేస్తాముటి అప్పటి. యిది మమ్మల్కి. . నంవడం మానిందిః 

సూర మాటలాడ వొచ్చును. re 



న్న న్ న పట్ ద Ta Ds వ టఎవ వమా మారు ? సంకోచము లేకుండ ఉన్నమాట చెముడు, 
ge ఆం... శీ tee DS! ire 

రు క 
_ జ చత న re . ల్ని హై క దక 

మాకు వేము ెజుపు చేయము, ఇంత వేరము గల యాండువారికి ఎవర్షైనను 7 "రవము 

hos మటు న్ గ 

న ES బుస్ఫే దొరగా రని నాకు తోచుచున్నది, చానే 
రి కుందు “నేను చొబ్బిలి రం7గగారాయనింగారి జనానా దాను 

కలో కలచూానీని, ఈ కూన చినవెంకటరావు మాయెలిన వారికి 
ఎక కయ. అన్నం. ము లా 

ఒకడ కుమారుందు. ఈయనను చాయనళస్థి వ ల్ల ను చేవి మ మ్రైలినళల్లి ఈ రాజు చెకం 
యనక సానంర్ర కోటలో చెల్లై వ్రలియిబ్బు గౌరు మని నాకు ఆవ హాగించినది. నేను దవ్వు 

లునిక అపాయము లేదని వలిక్తి బావన ప మ తతో హా ముండల హె 

మూలకు మమ్మ తెచ్చినారు. మోరు దొడ్లవా 
moe 

ye. a oN 5 చట వ ఖ్ టా తాన్య Ea ; bed భ్ a 

pea sts no tae ౧ ₹ స్ట చ. షా Cm HEE od "tho ణా 
నో! 

స గ, ఆటు ను భౌ Ca | జ నో వ్పైలాయనిబ న ! పేవ్చు వారిపాలిటీ ధర్మ చేవతవ్వు మిము చేను రత్నీంచెదను. 

b 

ఇల సా 

అలాట్ భరత సా ఇవ + ఈ చెలుని వెను:ంగు కాళ్ళ క్కింద ముటు డాంచి "సేలం గలవ 

న వం అ హాము సము "పాల పొత్తు. శందేవురాజా! ళు జై కేద్ర ప్ర | 

ఆలా gg యు Tet fe Fi వా క = గ్గ జ Vay Wasa పురు హల f న. న్ను నన్ను బ్రి:క నుంచునాో వ 

వు WAM MIs. కట fad? మ మ త WE క్: గాయం నా ని 'సల్త లే సె చెప్పం డు క ర. హంగ “మే చును 
న 

మ the కట హని రా, వెన చ గ జుమ్లా aw 4 

మావ దుక నడి ల కముంపుంనుం 

ఉం జర సో పై ~~ "కాొకరులతో చేంకటలకీ బాలు కం న్ _శొకరు we టల అం గని నిష్క_.)మిం-చుళు. 
జల జో హ్ హై క కం ఆ ను ర వ మటు! కుది తెలచెంటాలు ఖ్ ఈ జనిత ంద్దం మాని వది salt వెనుకొని నమాపీంచి తాయ 

ఇయ ఎ సక, hw రంగాల లొ నట స మా. న్ IOC 
బర్, +, మాతో బూసీదొరగారు సఖ్యం కోతుతూ వున్నా రు 

సూత “సల రాత పాది వళి మూరు హా.ధాంత్. చారి దగరికి విజయం చెయవకెను.? అని కోరితే , ఆలా వస్తాము 
కసం నా యువా మాూకాదిక్ “నా చీ నా మ్యూ మావాడి? చెస్తి అందాకా పోరుతూన్లే పు౦ంటాము ; మారు వోలు 
Man TS ల మ 

జబ ప్పెంలింిట, అసి మల్ల మొన దండును రూప్రుమాపు తా పన్నారు. 

= 

టే కు OSs వో a నే భయనఆ 'అయ్యా, మోకుమూరుని బెలుని చిన పంక 
అతనన REV iam ల మయం వాళి అఆ aes ఆ అఆ వాదన టలు నాచుగు కొతత రొ వ 

టో ఖు న. ఇ రు రుతు స ఖ్ స్ట హ్ పు చు నూరు ద ఖబ్రుంబపడెనది, బా త ఇ 

జ్ 

కందింవెదము సఖ్యము ేసికొన 
(వ్ర నిమ్మ్రమిం చును. 
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EPR! ల 

చఈ__సలాం సర్కా_ర్ , రంగారావు కుడి బుజం తగిపోయింది, యెడ్మ్మ మూక 

లికి తుపాకిగుండు తగ్గి మోకాలు పల్లీ పోయింది. రగతం దూకుతూ వుంది, మండీ 

యేస్కొ-ని యెనకాకీ ముందూకి వక్క_లాకి యెడావేలతితో నజుకుతాడు సాబ్, 
| అని నిష్క_)మిం చును. 

బుస్ఫీ.- అయన యేమి యింత్రమా వీరుడా ! హా! వా! 
పృ సర్లౌర్, దగ్గిరికి వెళ్ల డానికి గుణం చొజుడానికి నందు లేదు. రాణువ 

ఆయనకి చుట్టూ “ వెదురు eu వుంది. 

బన్నీ లేచి] అ టయిన మెసు వెళ్ళి చారి చేసీకొనియెదము. (రాజుంగూర్చి 
చిణునస్వుతో )మహారాజ్యా మిరు వచ్చిన ఆయన వచ్చునంట గజా మారు కూడ రండి. 

[రాజు గునగునం బాణీ నిష్క_ మిం చును, 

బుస్ఫీ+- పంద ! మేమే పోయెదము, [అని వర్మి కృమిం-చును. 

చ సర్మార్ రంగారావు రక్షం కారీకారి సొమసిన్లీ పోయినాడ్* మన 
వాళ్లు వట్టి ఎక్షబోతే తెప్పిరిల్టి మల్టీసొమసిన్టీన్యాడు. గుండెగాయంగుండా బొట్న 
వేలు వుండే ఆంత హాత్త లేచి పోయింది చెస్పన్యార్ . ఆమహాపురువండి భధిష్యమానం 
రూపాన్ని రాణువ అంతా మోద మోద వడి సూ స్తావున్యా రు సర్కా_ర్ ; యెడుస్తా 
వున్నారు కూడా నేను వెంటనే సోకి చెవ్వు వెయ్యాల ly ఇక్కడ మీతో 

యుడ్వ డాన్ని. వచ్చిన్యాను నర్మా_ర్, 

బుస్సీ... అటయిన మేమును అక్కడనే చూచెడము. [అని లేచి తూర్పు చనం 
బరికించి] అహో ! సూర్యు డుదయిం౦ చినాండు! ఇక డచ్చట నిన్న నంజ" వళ నేమి 

కాంచినాండు! ఇపు 'డేమిచూడవచ్చినాండు! ౫ ౦'పెక్కిన యీనూర్యుని ఇతని చెంగటి 

యా సాంధ్య'మేఘములను గనంగా నిట్లు తోంయుచున్న ది. వీరిమతములో టొమృణగాయ 
ముల వీరులు సూర్యమండలమును me నీరర్యర్ల మానకేలదుదు గదాం 

నానంజేసి 

ఉ. రావుకులా గ్రగణ్యుని! రంగమహీపతికకా ౨, యంబునకా 

బ్రోవ యొసంగి త ద్రుధిర చోరణ వే రపి చళ్చి నోక్యాత్రక్లా, 
పటేల్ కోహాటి ల్మ-లనరంబున గుంపులువడ్డ తక్కు ర 

కుల ale ఫోటులు సుమా తరు ణారుణ సాంధ్య మేఘముల్. 

ఇదయించిన యీ నభోమణిం గంట్ని, పోయి అస్తమించిన యాధరామణిం గనియెద, 

[ఆంద యి నిష్భ)మింతురు, 



నలక్ ము! చొబ్బిలికో ఉట అందలం 
న 

(బున్చె, విజయరామరాజు, చూదరుజంగు, మునెవనాల్ , 

వరివారముతో వ వ్ర వళింతురు 
“హెడరకు,.వీమి ముసేవనాల్ బహాద్దర్ ! ఈలూటీలో విస్తారం శనం దొరి 
మానా 

ముసే.._-ఎక్కువగానే దొరికింది, హమోదర్భాబ్. ఈయాశ్చర్యం ఇనండి, మాది 

పాదు జవణం. వఖరిసావు మా క్ వె "వెల్ల వఖరిచాశం మా! వానిశ్యర్వం * మాది ఐబాప్రా 

on.) 
నాశం ఆలాగే ఎవరికో పెల్లి వావిశ్వర్వం అయితుంది, వారిభనం మొత్తంగా మాకి 
ఎక,_ బా దొరకలేదు. బుగివిన వల్వతో బంగారపు జవాహరీ కరిగిన పెళ్ళేలు దోొరికినయి. 

ద బశేషించి జవాహారీ దొరికింది, ఖొల్టామే ధనం res నోట" 

అవ డానికి వఖ నరపురు గయినా "లదు. 

. బుస్బిక్తీ లే మయినారు? ఒకన్తీ మొనను కోటనుండి తి వ్పీంచుకొని 

ముసేనస్తే లంతా సచ్చి పడివుంది. శానా మంది కాలిపోయి ౦ది, 

5 her బుస మూ టి! "వంది యని ౫ వెప్పినా జే యారాజు ! 

ఒకవిపాయి...-[గ్రంథ్యాంకుండై వ్ర,వేశించి] నాకీ ఆయింట్లోదూరినదాన్కి_ 
కఫాయ ణే ఇదో నాచాడే కాలవీవోవడం౦, ల (అని నిష్క_)మించును. 

బుస్పిలానీమి రాజ్యా యావింతలు చూతము రండి, (ఆని పరిక  మింతురు, 
ఫో 

న సన కము నా దంకను స్ ప కనులారం జా చెద గాక, 

Co 

a= 

యున్నవి |! tren ఏమి యివి! eee ri ! (నిర్వర్లి a 
ఎక్కడను పురుషదేహము అగవడదు. [ఒంశతుచోం గాంచి హా! rt ఈక 
కూన సోలి పడిపోయి పాలు (కాగు చున్నట్టు నోరు కోదలిం చుచున్న ది! ran 
చోటదాంంచ్చి హో! వో ! ఇక్కడ ఈశిశువు చచ్చిన తల్గీమిఃద వడి “పాలన పీక 
చున్నది! హో! వో ! రాజూ! ఈకోటళోని స్రీ లందు నీవు చేసిన (దో,హముచేత 
షా హత్తు వకీవాారా మేమి ( 
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ము సె,__ఆఅవును నశ్తార్ ; ఆలా జర్షింది.' 

బుస్సీ...-వీమి రాజూ ? ఇండ్లు కాలుచున్న మంటలను పెండ్లిబాణ సంచా 

అంటిప, ఎంత పొ పాళ్ళుండవయ్య్యా ! 

రాజు. [విసుగుతో] అ! చేనుమాత్ళము చూచి చెప్పితినా యేమి ? ఊరక 

నన్ను పట్టుకొని దినాలు మాటమాటకు. 

బుస్ఫీ._.రొజా ఈ పొవము ఎవరి దయ్య్యూ ( 

రాజు,_వమి సోయను! మనచే. 

బుస్ఫి._.ఆది యె ట్లయ్యా, ఉమ్మ డిమాటగా పలిశెదవు ( 

రాజు,...నాకు ఈజమాను వచ్చినది, మోకు “పేష్కు_స్సుభనము వచ్చినది. 

బుష్ఫీ---లేదు, నీవు మము మోసము చేసితివి. నేను వీత వృయిన మన్నింతేను 

గాని "మోనమును మన్నింవను, హా! సో! ఎంత “మూసపోయితిమి ! ఇందులకు శిత 

రాజూ యిీాజమోనును మోకు మే మియ్యము, 

రాజు... [ఆక్టగక ము] బెదరింపీ. (ప్రక*శము] ఈ సావము నాయొక్కని దే. 

బుస్సీ. అట్లు పలికు “మనది అనకు, [(సూత్మశ్రవణ మజఖినయించి] వమి 

యిది తెంపులేని ఫఘుంటానాదమువ లె వినబడుచున్న ది! టే. మాకు వినంబడ 

లేదా! 

ఎవొదరు,...ఆదుగో స రయునండిః ఆరసిరాత్రు లకథ ల్లో Hosisds 4 ఆబం7ారపు 

వున్నికీ తేబోయేవాడ్కి_ రాయి రాయిన్ని Ey యన్న చీవాట్టలాగ మనకీ యిక్కడ 

“వీది ఇనబడటం లేదా ! 

ము సే,___అవు నవును, ఇంకా ఇంకా వీమ్టేమో ఇనబడతా వుందిం 

“హొదరు.... ఇవ్వ దేమి చెప్తారు ? ఇంకా రాత్రి యెనకొదీ కోళాహాళం వుం 

టుంది, గుం డెబద్దల్ అయ్యే పు బొలు ఇనబడుతుంది, 

రాజు... ఇన్నిచావులు ఆయిన యీ చోట శాకిసి డాకినీ బ్రహ్మ రాజస 

జేశాళులు వేంటటలాడుట అశ్చర్యమా ! 

ఊాదరు.___నేలబేకిన్సీ నింగినాకిన్సి జికా వీసాస్కీ నైతాన్లు కాడా ఈటి 

భయానికే సేను ర్మాత్రి, నా డేరాబెటికి అడ్డుపెడ్డాక్ "లేదు, 

బుస్సీ..--మనమిక్కడ ఉండం దగదు, డెరాలకే పోదము రండి. మనే 

వుందుగుండ్లు లేకపోయిన, మనది 174000 శేనయు, ందాబొబ్బిలిబంట్లు 2000 

మంది చక నాశ మై యుందును. [అందటు పరి క్కమింతురు. 
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బుస్సిం..-ఈతణము పోయి, హా నేనల్లీ నర్హారుతో మామాటగా వవ్వుము “సీపు 
మా వరంగి తురుపు 200లతో, సకలపదార్థ ములతో, సవారిలో ఈ వేంకటలక్ష్యమ్మను 
ఈచిన్న రాయనింగారిన్తి ఎక్కించుకొని సామర్గకోటకు కోనిపోయి, తగిన మరియాద 

తో ఈయన పీనతల్లిక్ అచ్బగించి మానసలాములు చెప్పి, నుమ కలనీకోవలనీనది. అనియు, 

“దారిలో ఈరాజు వీమయిన శిశువునకు అపాయము చేయుటకు వన్నాగము వన్ని న్యా, 
దానిని సీవు వాతము “చేయవలనినది.” అనియు, “ఇక్కడ రాజును మేము భద్రము?ా 

కాపు కాచెదము” ఆనియు, వెవ్వుము. వీరిం దోడొ_ని పొమ్ము. (అని బాలుని ఎత్తు 

కొని ము దిడ, వండిచ్చి, దింప] బాబూ, పోయివచ్చెదవా | 

బాలు,...పోయి నత్తొం, తలాం, | 

వెంకట.నలాము దొరగారికి ఓక నుడుగులోనే మొచలీయు రాజహంస 

యు నున్న 2 = ఈ శేనలోనే ఈరా జున్నా డు మారును ఉన్నారు, షూ 

రన్నట్ల్టు, ఈయనను, పౌపము కొట్లునుగాని మానదు, సెలవు పుచ్చుకొంటిమి. 

నౌకరు, బాలంండు, వేంకటలక్రీ యు క కాను 

రాజు.._.ఎవరురా అక్కడ మానాకరులు + 
నాకరు..[(వ వేళిం చి] జయము జయము మహో వొ పృభువుగారిక్, ఏమి యాజ్ఞ! 

రాజు... ఈవత్షణ మే పోయ్యి ఎల్లుండి 'తెల్లవాణు నప్పటికి మాబాబును ఆనంద 

రావును ఇక్కడికి బొబ్బిలి వట్టాఖి ప, కార్భమై సర్వసన్నా వాముతో తోడౌ_నిరండుః 

నాకరు.___చిశత్తము ఏలినచారియాజ్ఞ. [ఆని నిష్క_)మిం చును. 
బుస్సీ, ఇంక మూరందణు పొండయ్యా; నేనును నాయాంపోళన తీజునట్టుగా, 

వనుబివుని గూర్చి నాకవ్వలు మన్నింపు మని (ప్రార్ధన చసికొని విశ్రమిం చెదను, 

కఇతరులు,..నలాము, సలాము సలాము, | అని నిమ్క_.)మింతురు, 

బుస్సీ ోనును (ప్రార్ధనాపవరకమున కేంద [ఆని నిష్క)మిం చును. 
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వ్ర "వళకము 

స్థలక ము... బొబ్బిలికొటలోపల, 

శల హా = “మి ఏ అంతట ర్ట వాండ్రు, వ్ర, వెశింతురు.] 

వెట్టినాయకు:డు, __౯వేత 'చేపాటికజ్రం బట్టుకొని నిలువంబడి, శవములను 
బండ్ల కెక్కి_౦కించుట నఖినయిం-చు చు] యొట్టోడిబదుకు ముంబదుకురా నారాయుడా! 
ఎత్తండిరా ఈ పీనుగలని, బళ్ఫీ లోక్, [ఇతరులు అట్టుచేయుట నఫినయింతురు, 

వెట్టనాయకుండు.._.అఆయనె మకా! యేమి శితంరా ! మనము వదిబారల 
దూరాన వుండాలిళిన యీ అడంగులు రానివోసాలు యేనిగలమాద బంగారపు 
అంబారీలలోను బంగారపు సవ్వారీలలోోను తిరగాలిశిననేోరు, మనశాత దున్న పోతుల 

- బక్షృల్లో యాడ్చులు వడి గోతులలో వడతా నున్నారు ; వంకము మొచ్చిందిరా 
యీార్డీకీ ఇ చేలా గుం దంటే; 

[గేయము 

హరిహరీ నారాయ ణాదినా రాయణో 

కరుణంచ వోయ్మమ్లు కమల లో శనుడా, 

నిన్న రా తీరి కోట మొన్న రా తిరికోట 

వన్నెమోా రినకోట వళెనస్రర మా మూ, హారి॥ 
cre = శిన్న ము యిన్నాలు శిందులూ లో క్కి. తె, 

పెద్దవు వరవళ్లు వెడ తున్న డిపుడు వారి 
చెద మెలా దంట, నిన్న  మొసా దంట ద్ కన a wal, J 

వశినపురమూ మన్ని వన్నాత దంట. . హరి! 

ఏమొగం వక్రవక యుగెరగిరి నన్నిందొ, 

ఆమొగం యెక్కాక్క. అంగ లార్శింది. హారి! 

_ వమొగం యొక్కెక్కి యెడ స్ప వ్రండిందో 

ఆమొగం నవ్వింది అబ్బరంగాను, హారి॥ 
రంగరా వెల్లాడు, శింగార మెల్లింది, 



9 జ్ 0 
ట్ గ ఖై టి సూ. 

ఆనందరా జింక ఆడతా డంట. హారి! 

ఆనందు డక్కడ ఆడ డానికి వొస్తే, 

యొప్లిన శిన్నమ్మ యం టొ స్త దంట. హాది!! 

అవు నిదణటికాత యిములూ కుములూ 
మ న వ = 

నరమాన వులనొప్య నలవ రా శినడు, హారి॥ 

[అంతట చాటింపు సెక్టివాటయకు శే ప్రవేశించును. | 

బాటింపు._ ఎందుకన్నా యిక్క_ డంతా సుబ్బరం యి స్తా వున్నావు ( 

'వెట్టినాయ.___ జెప్పు ఆనందవనూరొజుకి యాడ వట్రం కన తారంట; అందు 

కోనంరా ! ను వ్వేంట్రా (తూ సాటించ నిలావు [. 

వూటింపు,-నాను అనందమారాజుక్ యాడ వట్టావి శే సకానిక ఊరంతా ఆలం 

ఖూరం "స ఇయ్యాలిశిం దని సాటించ చెల్లా నూళినావా అన్నా శిన్న మ్మ శవలళి త్తం! 

'వెట్టినా. (జనాంతికము మణీ గంటి ya! నువ్వు నిన్నటి చాక రాయనిం 

rine నుప వ్వ లిసి, ఇస్వుడు ఆనంద రా జూన “జ ౦ సాటి స్తా వెం ట్ర, 1 

వాటీంపు....-(జనాంతికము) ను మేలా గన్నా అనందరాజుకోసం ను 

'వెట్టివా-.---(జనాంతిక ము 'పొపొారాయని౦ గారికి కబు శల్లీంది; నాతమ్ము జె 

తీసశెల్టాడు. ర్యాత్హి ఆయ నొస్తాడు. పెదరాజుశే వట్టం గడతాడు. (ప్రకాశము) ఈ 

భం 

కంపుకి 'నిలవళేకన్నానురా. ఈబళ్లు టె రో లించు శెల్టీ కొంచెం నీలుచ్చుకొంటా. 

. ఇాటింపులానా నెల్లి యెక 'ాట్తయినా మానులు మిగిలున్న కాడ నానాటంపు 

పాడే శొచ్చి నిలకాడ నతో కలును కొంటానన్నా. [ఆందటు నిష్క_)మింతురు, 

వ్ర, వెళ శకము ముగిసి నది: 



నవమా౦కము, 

స్టటకము..--స్క-౦ థావారములో విజయరామరాజు డెరాకడ్క 

(తాం డ్రపాపారాయయు మిరియాలనితన్నయు ప్ర వెశింతురు. ] 

కీకన్న _ వచ్చితి మయ్యా పౌవయ్య్యా విజయరాముని చేరాక. అందణు 

బాగుగా న్మిదృపోవుచున్నారు. ఫూర్వము, అశ్వత్థామ స్టౌ ప్పకము వేయలేదా ? అయి 

నను మనము నిద్ర, “'సులుకొలిపియు చేయుదము. క బయట కాపుం వైద, 'డేరాకడకు 

వచ్చినవారి నెల్ల తుక్కు ముక్కు. అనసీయక వరిమార్పుచుం డెద, బుస్ఫీని రప్పిం'చుటుకు 

పీరిక్టీరంగులు వారి జేరాలమోందికి ఆగాదు వేనెదను, నీవు సాపకాశముగా రాజునకు 

జమునిజేటి చేయింపుము, లోనికిం బొమ్మ. 

పొవయ్య.--సరి సీకన్నా, అల్లే కానిమ్ము 

(నీకన్న నిష్క_)మించి 'జేరొజ్వారము కడకు 

మరల మరల వచ్చుచుం బోవుచుండున్ను 

లాల ! మిరియాల We పనిచే చే బస్స ma నాపనీం జా-చును 

బంధు మి క్ర పరివార బల, క్రితయ సమేకుని వాళ మాశ్చిదను, వేనవేలు Rahs 

గదా వీడు నారాయని౦'గారులను, జంటరులను ఒకొ_క్కు_ని మడియింపీంచినా:డు. 

చేను ఓక్కండన వీనిని వీనిం గావ నే తెంచువారినిం గూడ వరిమాూా ర్చెద. హాహోపహ* 

ఏమి కనంబడు-చున్నది | 

ఫా రంగారాయండు, వేంగ భెద్రుం డనుంగుల్, 

రాతుల్, భటుల్క్ రక్ష ది 

_ధ్ధాంగుల్ న౯ మికికన్నులం గనుచు జి 
హ్యల్ దోవనో ల్లీ (చ్చి, కా 
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భింగసం జూవ్ి, తృషం దదస్ర, యుర పా 

ఫం దరు మన్నం గాం 

mm 0 ల" వం arp Or © 

గం, చెదొన్నె ass తయా మ! యిబె | 

గా వంగ, "సం దిర్ప్సెదక్ , ౭౫ 

వా! మరల ని|జేమి ! వో! 

క ఈతని ద్ర్రోహమువలనక 

గాతర లె యగ్ని6 బడిన కంజా లాస్యల 

చేతుల సన్నలచే నను 

నీతని మెడం గోయు మనుచు నెగచెద రరరే! ౭౬ 

ఇంక తడయ౦జనదు, ని (దవోవుచున్న యామూశను మదీయ సింహగర్జనముల 

“ఓరి, వచ్చి మోరాజుం wees ఆని పీలుతునా! ననన! అట్టు వేసిన 

పఏండు చారాక యొణీంగి చలాయితు.డైె దాంగును క "వ్రన లోనికే పోయి వచ్చినవని 

"కావిం చెద, 

ఆ. వనుంగంనకు: దుల్య మితని దేహము గాన 

మేటి శిరము వృచ్చి "మొదడు వడయం 

గుత్తుకను బగిల్బి నెత్తువాశను బొంద 

చేను సింహ మవుదు “సేక్షణమున. ౭2 

[ఆని లోనికిం బోవుట నఖినయించ్చి 'బాకును దూయును. 

[అంతట ఒక నేవకుంు కునికిపాట్లు పడుచు, పాదము లొత్తు 

చుండ, మంచన్నపై నిద్రితుండు రాజా ప్రవెశించును.] 

పాపయ్య... (రాజాం దణీసి పులి ! పులి పులి! 

రాజు... [| మేల.నుట నభినయి ౦ చుచు శేవకరయే పొడు పొడు పొడువు. 

సేవకుండు పావయ్యుతో 6 నలియంబదును. పాపయ్య వానిమెడ నొకవేతం 

బట్ట బయటికిం చెచ్చి సీతన్న చేత దానిం బెట్టును. సీకన్న వాని నటి 

కని నిష్క)మిం చును. సొవయ్య మరల లోనికి వర్మికృమి౦-చును* 
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నా 

కాజా స క్షే తం సర ర్ స్ నుర; 

థి 

' "ఈయలబలమునకు౨ తోక లేచి మంచము దిశి యివలీక్ వచ్చి క వా-చి 

= భరి ! ఎటుపోయినది రా! చల్లారామా, వయమెతినిరా! హో పుల్ 
అ యడ. ముడ్ అందా ష్ 

శ . క వ [| వాయన టా! (అని అన్ని వైపుల వెదకుట నఫినయింి చున 

శశ మషినయించి ఎడమచేతితో రాజును గొంతునం బట్టుకొని 

సుండియకుం గదియించి] తప్పించుకొన యత్ని ంచితివా, 

“క ధామం కరు జ్యూ ఇది అడవి పులిగా పోయి బొబ్బిలిపులి; ద్ని 

క! త్ో షై వాం ఖం 3 డు ల? రెడ పావయ్యు. తప వ్ర లి
యె చ లారా? ముని కొనిపోయినది, 

“రాజ్ రాం సామా, పొంగవోటు ప కొదువ వచ్చితివా! 

దునం గదా ముట్టడ్ వేయించిలివి * 

Mt eg gp Sh సొ న్ 
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అయ, 

క కప క! ఈ బొబ్బిలి కే $ిచ్చెదన్వు న్యాప్తాణములు 

గ 1 క! 3 Ph 

1 _ Magn, Pt 

జూ eg Sn నుం ఈది MIN Ry Mery త్వా 
ప్త 

op ry 
# ea 

నము. సాంకుయన్యా, 

అచల య్ ర శహవి వాలి f 

సీ చొప్పిలి యిత్తువా! యబ్బబ్బ శిబి కర్ణ వ ర్ల 

థారాధరులకన్న దాత వైతి! 

సిపాకు పాణంబు నేను ాకోనురా, 
© 

గాలిలోపల నది కలయు( జుమ్లు, 

ఉంజెంబొ మామాట ; యూడెనా యూరి నీ 

అ ము ఈ నున్న బళ్లెకోల ? ధ్ 

వెలికి వచ్చానొ కంటినలుసు నీ కిప్పుడు 

తే. ఫీజిడికి నీకు జగచేకవీరం డైన 

రావవె6 బగ యన నేమి రా బజీత ? 

వంగళుని వెండిలికి నన్ను వెడలకుండం 

కెసీన ఫలంబు గుడువు చేనేత నిపుడు. . “2౮ 



( నేవథ్యమున ఫిరంగియ7ాదులు | 

బావయ్య... ఓకమాట కయిన బదులు చెప్ప వయ్యా, Cause చ 

మాట రా కున్నదా యేమి! వట్టు కొంచెము సడలిం చెదను. [అని అట్టు చెయును. 

Chen a సరి (త,వ్వుకొని నిట్లరార్చు నిగిడించి | 

Ea . బాపారాయండ, రాచసుట్టువను, నపాదంబులం బట్టతిక; 

నా పాణంబులః గావ్ర, నిండుకరుణ న్నాపాలీదైవంబ నై. 

పాక య్య, ..... 

పాప్కా ఫూనితికాదె చాలు గరిచేం బాదాన మట్టింవగా! 

నీ పొవంబులు నాకుం జెల్సినది వానిం దాది ఫొంపోవు చుకా 2౯ 

నీవు నాశము చేయించిన మాకోటను గూడ చూచి వచ్చితిని జుమా రాజా, 
మారంగారాయని బంగారపు మం-చముమోంద వరుంజెద నని వ్రశిజ్ఞ చేని గ్రివంట; నేను 
వపచ్చుతణీకి చానిమాందనే గదా ఉంటివి, నిన్ను డానిమాందనే సుఖముగా వరుండం 

బెట్టి పెద్దనిదురం బువ్చెద- ఇదిగో నిన్ను గొనిపోయెద, పులినాకిన యెొళా ? 

[అంతట . బున్సియు హాదరుజంగును ప 'వశింతుళకు.] 
సక్ యా. 

క సయ్య రాజును పిల్లీకానం బో తె ఎడమవత మెడ వట్టుకొని 

యున్న వాండు, అట్లే కుదిలిం చుచు, నిమ్క-)మి౦ చును, 

బుస్సీ.._నీమి యిది! గడ్డి మేటిపాంటి మూటను తాటిచెట్లు' పాటి జమాను, ఎడమ 

చేతితో లోనికి కొనిపోవుచున్నా య ! ఈరాజు కన సామా నంతయు కరలించుకొను 
చున్నాండు గావలయు, ఆహా ! ఎంతమ్హమోనగాః డీతండు ? “పీ బష్కు_స్సులు ఎగ వేయు 

టకె మనలనే సంహారింవ మనమోందికే ఫిరంగులు శ్రీని ప్పి నాడు | 

ఎహాదరు.._[స్వగ.] నాకి వప్కొాన్న లతపర్హాలు యె గెయ్యడానికిస వో, 

(అంతట స్రేవులహారాలతో రుధిరస్టాసకముతో, 

అట్టహాసనుతో, తాం ర్ర పావయ్య ప్రశ ప్రవేశించును, 

పావయ్య.._ [ఇటునటు. వికటముగా పర్మికృమించుచ్చు వరవళ్లు ద్రొక్కు_చ్చు] 

శ్రూర్వము తాండ్ర-పాపారాయండను, ఇపుడు తు ఇక అయినను 

శరా డోరు? నంట 



eo sep బొబ్బిలియుద్ధనాట కము 

నీ రాజనంబులరాళి భౌ జనార్టయిగాం 

_దంచుకైవడి విని దంచినాండ, 

వనసకాయను దోరవదనం గహూరగ వండ 

జెక్కు_ కె వడ వీని జెక్కి_నాడ, 

పొట్ల కాయను చియ్యయిలుసు దప్పళము్య్ను 

తఅుగుతై వడి వీని. దతీగినాండ, 

ఆంటుమామిడిపండు నారగింపునకులాం 
గోయు నై వడి వీనిం నోనినాండ, 

= చమ e (| 
త, యాతనల మ్యఘ[ మని వీని యమునియిల్లు 

సర్చితిని వీని కిక నేమి సేయం గలదు? 

వంతవేంతయు నాచేతి కించుశేని 

యాటదాయె నిగేమి నా కాట గలదు ? రాం 

(అని ఆలోచించుట నఖేనయిం చు చుండును. 

బుస్సే.....హౌోదర్సాహేబ్, మన మొకటి అనుకొని వచ్చిన ఇది మజీ యొకటి 

అయినది. ఇతనిమాటవలననే ఇతడు తాం పావయ్య యని తెలిసినది, ఇతండు రాజు 
WU 

వర్మి ౦చినంతకన్న హెచ్చువాండుగాణే యున్నాడు. రాజు చచ్చినాండు. 

QQ 

దంభ మృగాధినాధుని విధంబునం జేచ్చెడి దుర్నిరిమ్యు డై 

ఉ. _స్తంభమునుండి వె కుజ! దానవు జీలిచి రొవ్వ్చుచున్న యా 

_ కుంఖిని నెద్బ రుద్రుని విఘూర్హ న తాండవ చండ సం భృమా 

రంభము నూని నూడ్కి._కి భరం బగునీతయు మ_ర్హృమాత్రు(ో! 
టు. 

ధా 
గ్ ఇప్వు ఉమహాోపవీరునీ ఎంతటివాం డైనను ఎంద అయినను నమోపించు ఇటు ? 

లం 

ౌదరు..__మాట్లాడకండి ; ఇనబడిలే మనమోదికే వస్తాడు. 
. వయ్య... నాచేత వీపీ విజయనగరము కోట నా బొబ్బి లికోటలాగున నేల 

మట్ట మై, వీసీ జను లెల్ల ద్రుంది, సంజీవి చేత్త రామ్మనిన్య ముంబో ౨ ఎటో మాజనులం 
త్త బది! యః ి మాత్రము ఆందణును బ్రదికి రంగారావు య థాఫూర్వము బొబ్బిలిలోను చినవేంకట 

రావు యువరాజు: రములో ఫ్ర జుగా విజయనగరములో (కొ, త్తకోట కట్టించుకొని అందులోను, ఈ 
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జిమోనుల నేలు చున్న, నావగ తీయును.. [వెడవెడ ఆట్టహానము వేసీ) సరిసరి ! వీల 
యీ కానితల౦ఫు + మణీ కదుపుభోని యీ యాందోళనము తీజు బెట్టు! అ! ERS 

మొనది ! ఆ హెదరుగాని చిత్రవధ చేత రీలునుు ఈ నడీమిడేరా జాని దంట. చాని 
మోంచ నే పోయివడుదునా? | వరికించుట నషఖినయిం చి] వీలో వగంగిదం చు తురకచండును 

నావె"పి వచ్చుచున్నవి ! ఇవి బుస్సీ హోదర్ల దండులు గాపలయు. శఈఈరాణువలు 

నన్ను గుజిపెట్ట నమి ఆ! తెలిసినది. చావెనుకనుండు తమ స్నె హితునకు రాజునకు మ్ 

ఏ తగులు నని కావలయు. మణి యిది నన్ను వట్లుకొన యత్న మా? సాము 

లగువులు లేవా! ఆహాహా! దండా నావెకి ! 

దండు దండు లటంచు గుండౌ తల్లడ మేల ? 

కొండంత వామికిం గొజకచ్చు చాలు. 

కక్టైమో పులరాశి గగనంబు ముట్టనీ, 
చిట్టి ని వ్వుక కాల్సి నివమాడుం ౫ ని, 
ర చ 

ముక్క-ంటి నిటలాన మొల శెత్తు మంటకు 
నెక్కు.వా యెమి యేడేడు లో కాలు? See 

అ | దండు పృవెశించును. పాపయ్య వెపు నడుచును, 

సావయ్య, ఆహో | ఇన్నాళ్ల క నాచేతికి ఆటిన యడవిన అకుండు దరకీనడి, 
ము. ల గయ cg, కాఫుచు] తా వయ రం౦ండొెయి మొనగాండ్రాారా, రండి. [య్రవుహారములం జూపుచు) ఆ రడ పొవయ్య 

నయ్యా! మా న్నే హితుడు విజయరాము:డు ఈ మా సహోరములను దొంగిలించి తమాఫాకో 

తన కడుపులో దాంచుకొన్నాండు ; వీనిని నేను (కొని తమాహాశే ఆతనిని రాజదండ 
నం బొందు మని యమధర్శ రాజుక డకు వంపితిని రండు మీరును పోయి ఆకమాషూ 
చూతురుగాని, 

సిపొయీ లందణు..__[ఒకరికొకరు] "తాం డ్రపాపయ్య! పాపయ్య రాజునుచం 
వొచ్చి ఆవేస మాడుతున్నాడు. మనము రాజుమోదికి వ స్తే ఇక్కడ మతి కోలాగాంది, 

(పాపయ్య వారింగూర్చి “కిల్లల్లల్లల్లా అని యార్చి చాహోస్యో టనము 

సేయును. వారు వెజచటచుట నభినయించి “వెనకకు వియుగున రు 
సొవయ్య...._.అయినజా మోవసి ? సముద్రమును చూడంగానే మోగుం డ్మే బ్బద్ద 

మనది, అడ్ను ఈందంచెగంయబడువాం పటం! 'డావాగ్నిం జాడంాణ సే లేళ్లు పాలీ 
పోయినవి దానిని దాంటిపోవున చేది! పొండి! పిడికెడుకాటి౫ చేవా మమ్ముకొన్న 
కక్కూరిలిగాండ్రు, మారు. మో వెండ్లాముబిడ్డల యునురు నాెకేల ' మిమ్ము విడిచి 

13 
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wn 

న nt Oh, శ. ls తు ల wr, Wa ఇ పటల వస్రతిని పమ ! వరా! వీ మేని దురాలోచన గలదా మికు ? అటయిన నిలువుండ్తు, 
మిమ్ను సాపువమూ పెదను, అని నజకంబోవును. దండు పలాయిత మానను, 

పావయ్నుఎమజి రె మెట్టయ్య్యూ నా డవ్పి రీబుటు! ఆ మాదరుగానిం జీ ల్సి 
cn 

జాని క కమును కశులం జూాచిననేగాని రీరబే | ! వానిం గనుటు యెట్లు wl 

| అని యరయు చుండును, 

షక విహాయి.,వ,జేళించ్చి పౌవయ్నం గనకయే వడిగా బుస్ఫేహౌదరుల I IR . SR గీ ఖై దై 

క చోయు నకాం బూసి వొరవారిక్, 

| జూంపంయ్యో వినుట నఫియిం చును, 

eee హా దక్ట a బహాద్దరు వారికి ఆఫిరంగుల్ రాజా మన్నది! 
sags! Ua. 

FE Re Sota Ws SN - దొర అ౦ట న WOE కింద దళవా 

వైప్ప వెయ్న జాని? వెలికి రొజాదండూకి నాలుగువందలమందికి నంవి “వఖరి శాత నావ ఆ 
ట్ కా తమి ల్ ne 

| a యో వీ స 
ష్ టానిక్ బారణం వీమి? అని భొడుచుకోొని సచ్చినాణు ఇవ్వు డే. 

(న్టగకము] బల్లి ! సతన్న నాకన్న ముంచి బెేయినా౭డు, 

ఉద కీ "హిదరు My డచే పొరకినాండు | బుస్సీ యుగ రదు. బలి బలీ ! చకా 
ఓ న లు య | బుస్సే టాకా | ఇక్క_డికే క వచ్చినారా | వీచే గదా ఎహౌొదర్లంగు 

క్ల ఇ మో ఇ కే. ల్ ఛీ క్ థ్రీ స అస సీ లాం పపొయనివారిక్, [మాదరు బుస్సి వెనుక “కేంగును, 
సాకుంమ్మ్యు,  కేకాాలున సింహము దుమికీ తు సలా తేమ సీరహపా మక కినట్టు ఇపొాదరుమోంది కరిగి మెడను 

౨ చముచెళ్షం బట్లుకి శ rhs లే. న్ సె వచ్చి రారా దూచేీకులవాండా ? ( నిన్ను 
AY వం మె ఆయ roms చా స్ న దను. సవగదా గౌభక్తు మాన్చు మన్నవాండపు, కోట వదలి పొమ్మన్న వాండవు. 

పబొద్ని లికోేట వెొదువ్రు సుమో ; నప్రాణమే రాయయె ; 
ని వి పుక్క్రి విక్కిరిం బడుడు గుండె ల్లొట్టుకొ నృబ్దమే 

3 త్తమ మైెన“నౌబ తగు ; ఎఅాదర్హంగ, యీబాకునకా 
నివాద్యంబును జిళ్చెద౯ా : వెలి కిదే we దోలెద౯, ౮౩ 
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పావయ్య, [ఆశ్చర్యముతో ] కిది సిచుండా ! ఈ టక్కు, ఎక్క_డ సర్పి తివి 

రా! మా రంగారాయని బారిం బడిన యా విజయరొముని భటుల కడ నేర్చితివా! 

బుస్సీ. రొయనింగారూ, శర తాన్న త ర్వాత కొట్టుట మా 'వెలమనితులలో 

లేడే, కావుండు దినుని, 

పాకు పయ్య.__బుస్సి దొరా, సన మిక్కలి దొడ్డవాండవు మా చిన వేంకటరాయ 

సిం గాచినవాండవు ; పీని చే మాసఫోయితివి. నీవు క! ఇచ్చు పంపగా వేంకటలక్రి 

సామర్గకోటకుం బోవుచు మాలవల్సి కడనుండి మాకో సకలవృ శ్రా" ౦తములను వాట 

ముఖమున౦ జెప్పి బంపినది, సలాము పీకు, నీమాటచె వీనిని చాగూారి మోఠాసాెహా 

టెక్కె_మునకు బలాదూరుగా విడిచి “పెట్టితిని. [అని మెడ విడిచి పాలై చును. 

వరు = [న్వగతము] బలికినాను శా బాబూ | 

(అని మడ తడవుకొనుచు, నిట్టూర్పులు నిగుడ్చుచు, వడియే యుండును. 

పొవయ్య,___ బుస్సీ దొ ర్యా చూచికివా మాబొచబ్నిలి సెలవుల నీరమును? 

బుహమీ\.___చూొచితిని, ఆనుభవి౦ చితిని, మెచ్చితిని. 

వావయ్యా, ఎావిదయ' రా “ముం. ఎఎ వంద యని కనుంగొంటివా 1 

ణా 

డ్య” పాపయ్య. కంక నా శ్క గాడ వని లేదు నేను తర్వరగాపోయి రంగారావును 

నా కేల కబురు వంవలేపో, అడుగవలయును. 

బుస్సీ... ఆయన న౦ప్నా:డు, జాబంలఏ చెచ్చు హర్కాారులను, "రాజాన వట్టించి 

నాడు. చారు ఫోరి చచ్చినంతట ఆజాసిలం౨ బౌకొన్నాః ణు, 

పూకు మయ్య. క టర రందియు నను రాలే దని రంగారాయండు తామా౭దచ కోట 

గించుచుండును. నేనుపోయి యాసమా'ధానమును చెవ్వకోవలయును. 

తవిాా ఇమా చేలించుచుండవల బుస్సీ. బాలుని త క్తు ఎక్కించి సీపు మంటల, 

ము నని నా్యప్రాగర్ధన. 

ది,రాయండు కావించును, సెనునాకు . "షీ యుత పిండము 

వెచుకొంటిని ; ఇంక నీలోకమున నుండంజనదు. నెను పోయి న 
ప. 

వయ్య... అ పని సిలొ 

వరమవదించెద. మోదం డ్లన్నియు వచ్చి చూచు Fn రాజుం జీ! లిన ప ఇ శద 
ర్ల 

బుప్పీ.....హదర్సాబ్, రాజవధచ్చితృ్కమును చూచి వ త్రము ర్, 

"హైదరు.._మోరుపోయి నూడండ్ కడుపునిండా నూస్క్క_ ని రండి, చేను 
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రాను. అక్ష పావయ్య ఇంకొ పొడుచుకొన్నా డో బతికేవున్నా డే? ఈతూరి ఆయః 

స నులిమి కే, సను ష్ అం 

బుస్సీ అ టయున నేను మ్మా, మె వోయి చూచివ వ్చెదను, అని నిష్క్ల, 

“పొదరు. _.- అబ్బా; మెడ వడిపోయిందిరా, నాయెడ్మ బొగుం, ఆం తాచిలి3 

వేయింది, | అని మెల్లగా కష్టముతో లేచి; ఇప్పట్కి_ నాకీ పానం దక రక లశ 

పర్హాలు మునిగి వీేయినయి. అని నొప్పి నఫినయించుచ్చు కంటుచు నుండును. 

బుస్సీ [ప వేశించి] సోహాపహో ! వీమి ఘోర వధ | 

క్యా వేలు౯ లతలు మాంసరాసులు నభోవిసార పకి _స్హరిలా 

గ్రాలక్కా భు_క్స్క గనారు చుండి మును కొర్వభార్టన మం దున్న కు 

తాలుండో యన, రాజవమూాంనఖల న చతు on 

ఫీలుం, 'డాత్సప హాతుండు పావయ యుణటుకా మమ ల గన కె, 

| చేపథ్యమున కలకలధ్యని - ఒంభాయి, ఓంభాయి, ఓీంభాయి | ge 
బుస్ఫీ._ ఇది, ఓహో. ఆనందరాజు వట్టాఖ షక ముతై పచ్చు చున్న కలకలము 

గావలయును. హెదర్, మనము పోయి ఈతనివలన మనకు రావలసిన ఫవహ్కన్సుల 

నిక్కడ నే పుచ్చుకొందము. ఈకండు మరల విజయనగరముకోట చేకన్యా మనకు 

ప్రకము ముటదు, 
మం లి 

“హూదరు,-.ఆలాగ చేజ్జాం. | (నస్షగతము] ఈగంధరోళంలోే నా లత 

ముణిగివోయింది, [ఆని ఆఅందథయి నిష్క_)మింతురుం 

నననూంక ము నమా పము 



దశమాంక ము, 

స్థలకము:---గ౧ లకొండ చెజాము దర్శారు. 

ను జాము వజీరు, బున్సీదోర న హాశేనాలీ, వరివారంబును 

థో “ఈ వశింతురు. యథొాచితము శ్రువ్ 0 ] 

వెజాము.. నిన్న హౌదరును శిక్నీంచిన యాగ్రహములో అడుగ నెలిని, హసే 

నాల్సీ ఇందలు సర్దారులు గతించిన యా రణములో, నీవెట్లు బ్రదికి వచ్చితివి ! 

సే__మహ్మప్రభూ, చేను రాయనివారి వతముగా వాదించినందున నన్ను 

కంత యు వేయ నిక హవె హెదర్హంగు సిలీపిచా6ండదు:ః 

పవళించి] బందూ=నే ఆర్ ; నిన్న స తలుపుడు వనుకొన్న 

సెలా దిరావుగారూ చా వచ్చి 

stl 

చారు బొబ్బిలిరాజాగారి కమారుణ్ని తోడని సీల్యాద్రి 

వున్నారు. 

నైజాము__పీవో | Se తత్త ణమే తోడ్కొనిరా! 

కు తీ__[నిష్క-)మించి తో ఆ 2 శని వచ్చి వానే గో లకొండ పొదుపహా గారు. 

(ఆని నిష్క_)మిం చును, 

వీమో6ద నిలుతురు, శి 

wr 
ఇరార్నీ షమ సలాములు చయండి 

సీలాది ._బందగాశే అలీ, మోగులామను, సామర్హ కోట సిల్మాద్రిరాయండను 

చేసీ చేతులు జోడించుకొని చబాలుంథార్సి | 

[మువ్వురు మో౭కా 

జులాము చేయుచున్నాను (అని సలాము 

"శాబూ నివు చెప్పు. నెన్ను పాదుషహాగారి గులామను, చొబ్బిలి రంగారాయనిం-గారి 

కకమారుండను, , చినవేంకటరాయ:డను. సలాం చేయుచున్నాను” అని. 

బాలుండ౫ నీను పాదుసాగారి గులామను బొ బ్బ రంగారాయనివారి 

కకమాలుదను, చిన జేంకటలాయదను తలాము చేస్తున్నా ను, 

; ఇట్టు సలాము చేయుము, అని నేర్చును, 

చేసి శాతులు జోడించుకొని యుండును. 

చాసిన్తి ఈ చిన్న బాబుగారి చిన్న 

ం జోడించుకోని యుండును, 
బాది, నను రంగారాయిగినార జనానా 

ఆని సలాము చేసి చెతుల "తాదిని, వేంకటలమ్మీని, 
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మవైజాము..._-నీల్మాద్రిరావుణారూ, మాక్రో బుస్సీగారివలన బొబ్బిలి వృ త్తొంత మెల్ల 

తెలిసియున్న ది. మారు వచ్చినవని సంగృవాముగా వెవ్వకొండి 

సేలాద్రి.----ఆ టయిన మాపిర్యాదు కరము సంవత్స ప్ల మనది. ధర్మరక క్యా, 

హాదరుజంగు వేసిన ద్యోవామువలన బొల్చిలిగడ్డలో మిగిలిన మగపురుగు ఈశ్లిశున్ర 
ఒక్కడే ! స్త్రీలలో పీనిం బాయని యీిదాదియొక్క_ తె మిగిలినది. వీని నోటిముందఅు . 
సర్కారు పెట్టన యన్నమును, బొబ్బిలి జమోనున్కు విజయనగరము దొర ఆనందరాజు 
ఆవహరించినాడు. ఈచాలుండు, హుజూరునక్కు పంశ,క మాగతు:డు, గులాము; వీనికి (౬ 
అన్నము పెట్టుము భూలోక ేవేందా 

న] 
స జాము.___చాలుని రత్నీంచెదము, ఆదున్షుని _పాదరును దండించినారము, 

లెండు కూర్చుండుండు, (సిలాద్రిగావును బాలుడును "లెచి కూర్చ్పుందురు, 

వైడాము._[నభ్యుల నుశేశించి] నిన్న వానిపెం గలిగిన యాగ్రహములో 
మిమ్ము అడుగలేదు ; ఇపుడు, చెవ్వుండు : వానీక విధించిన దండన రాజధర్మనముచిత 

మా గాదా! 

వజీరు.._బందగానె ఆలీ, అంతకన్న నాయ మమున పండన యుండునా; 

బొబ్బిలి మహావిరులను హుజూరుదారి రాణువను నాశము చేసీనందులకు వానికి ఉరి 

దండన. వాండు లంచము గొని, సర్కారు పైకము పోంగొట్టినందులకు ఇవ్నటీవఆికు 
వాడు లంచాల చెత వెర్చిన లమోేవలవ్షల భన మల్ల నర్కాారు ఖజానాకు దాఖలు. 

మణీ విశేషము వాని కుటుంబమునకు, యావజ్జీవము జీవనాంశము, ఇంతకన్న ను ధర్మ 
ముండునా ? 

ఎనెజాము ,ావిజయరామరాజుమోంది కి కల్సి దూసిన బాలుడు ఇతంటే ? 

బుస్సీ. కొను నర్కా_ర్ '; 

చనెజాము --విమి బె బాలకా, అట్లు వేసీలివా ? 

బాలుండు.___మాబాబును చంపించిన వాన్ని నేను కాత్తొద్దా (3 
చెజాము, వజేరులు,---[౫ కార్ష ముతో] అనలేనే ! అరే ! 

చెజాము శామికొట్టితివా t 

బాలుడు... ఈ సూ.పీదొర అద్దవ ఛాడు ఆందుకోసం కొ త్తలెదు, 

చెజాము,--.ఆయన పెద్దవాం డే నిన్నుపొడిచి చంపిన సీజేమి చేయుదును ! 
చాలుండు.--చావం లే భయమా 1 బాన్రకి భయవద కూదదని మావాల్లరిచణి 

చె వారు, చంప స్తే మాబాబయ్యకాడిక వెలొను, అది నాకు యిష్ట మే గదా! 

ఆందణు.....ఆరౌరే! అరశే! చాపరే బాలకా! 
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బుస్సీ. మహ్మోపృభూ; ఈదాదియే కన చేతినుండి: యిా'చాలుని హారింవవచ్చిన 
క్ 

వారిని మన సీపాయీాలను నూటుగురను వరిమార్చినది, 

చనెబామ్ము సభ్యుల? బలారే ! బలానే ! ఏమి ఏర ఫామి ఆగడ్డ | 

నెజాము....-లే దాదీ లే, నిన్ను "మెచ్చి నారము, 

వంక ట.---ధర్మరతకుని కటాతము. (అని లేచి నిలుచును, 
టోజామూ దివాక్ బహాద్దర్ టగా, లిగారా-_కుమాదునికి సర్వము యమో 

తము జిరుపునట్టుణా ఇపుడు ఉక్తర సర్మా_రులకు దొరలైన యింగ్లీ మచారి గవర్న రు"గా 
మదరానురాజధానిలగో సేలుచుండు దొరగారికి మాసిఫారనును జాబు వ్రాయుంండు. ఆ 
జాబును వృ త్యేకముగా రవాచా చేయుడు. దానినకలును పినికిపుడు మేమిచ్చిన ఫర్మా 
నాగా మాసీకామొహారులనుం బొందించ్కి సవారిలో ఉంచి దానిని, ఇంక ఈ-చిన 
రాజావారికి మేమిచ్చినవిగా అనర్థ్హ న్రములెన మహారాజోచిత్ర ది వ్యభూపషణములను 
ఒకక తలాని తేజీని, ఢంకాను మేళతాళములతో గాడ వారి సవారి వెంటంసొనిపోయి 

వారిబన*ో వెర్పుండు. సిలాద్రిరాయనింగారిని మాగ్ 'వృనసరారులకుందగిన మరియాద 
లతో సత్క_రింపుండు. బాలుని గాచుట వేత మాన గొప్ప మే వానత్తు గావించిన వృభుభ క్త 
శేఖరమణి వేంకటలక్రీ చేతికి నవరత్న ఖ చికమయిన జాలుచావసీండితోడా తొడుగుండు. 

A ఆభ! లేచి) అకార [అని కూర్పుండును. 

గాజ్క_హా సేనాలీ, పీన ఏరితోం గాడ బోయి, మాఫరా£ బొట్బలిలోను, 

నిజయనగరములోను, (ప్రకటించి ఈరాజాచారిని బొబ్బిలిజమోనులో. కుదురు 

హా సేనాలీ...(లేచి నర్మా_ర్ అజ్ఞ. [అని కూర్పుండును 
సల్మాద్రి 'దాది..___మహావ,సాదము, మహ్మవృసాదము, 

సెల్మాద్రి---బాబూూ * హోవ్రసాదము” అని చెప్పుము, 

[నొకర్లు పృళ్లేములో రత్నాల కటారి వన్నీ టి 

కూజాయును తెచ్చి నైజామకడ నిలుతురు, 

(సాబొముః = కుమార్మా చినవేంకటరాయాా ఇటు రమ్ము. 

[బాలుడు పోయి మోకరించి నిలుచును. 

సెజాము.ాఇది మేము మావేతితో ని కచ్చిన యినాము, (అని క టారిఇచ్చి, 

పస్నిరు చల్లి) పోయి కూర్చుండుముం 



7 గ్గ 1 [| న. (| Vag ge” ca x జ్ లలో జో ATE ry చస అ యు ద్ద నాలుక ము, 
md 

చాలుదు,.--మహోానవ్హసాదము, (అని నలాము చేసీ పోయి కూర్చుండు 

[చవెజాముకనునన్న వెత దివాను సీల్మాద్రిరావునకు పన్నీరు క 

నీలా ద్రిమహ్మప్రసాదము మహ్మోవ్రసాదము ! 

చాజాము,._ఆదాదియు వీరులలో గణన శెక్కినది. ఈబాలుని కిది తభ్రికన్న 
& శ అరా ల ౮లో లో ౨కు) వ, బొలునిం గాపాజినందున మాకు చాల మెహూనతు చోసీనది. 

wer PUR 

(ఆని హూనేనాలికి కనునన్న “చేయును 
Ocal స చ ah wr? న్న అరా గళ. " 

ఎగ గ అ) యె యర్ వన్నిరు చర్యను. 

దాది... నుహోచ నాదము, మహ్మోపృసాదము |! 
లో 

మజాము.._నీలాద్రిరావుగారూం మాకోపక తీజినడా J ఇంక నే మయినం 

యవలయునా 

హో వా 

ఉ. మెకటరాయనికా నినుుగు చే కయిఫొంటిరి తపి శృదండ్రలె ; 

యంవ్లీ మైన ద్రోహి తెగటాజెను ; వీరులు పద నాయకుల్ 

బొంకరు కొంక రా రులను బతు రటం చెద. మెచ్చు 1 3 ba 

౨కను నేమి గోరుదు నహీనళయాన సమాన శతెల్పు-డా. ౮౫ 
ఆయిన నిది యగు: గాక 

థా సర్వజ్ఞాంకిత నింహరా ట్బ భవ వంళ ప్రాజ్ఞ ముకామణుల్ 

నర్యోన్నద్ధ సవత్న భూమిధర వత. గ్ నాఖండలుల్ 

ష్ ౨ బోళతుకు గాత "సేషఫణ్బావాు ల్నీచ్చలుం బోషి తాం 

తర్వాణీంద్రు నీ లు వస్త నాయకులు పద్తైానాయక్ర ప్రాభవుల్, JE 

[అందయు నిష్క్ల_)మింతురు. 


